Zapraszamy na wymianę młodzieży

Local in Global: Time for change!
Wymiana młodzieży na temat zrównoważonego rozwoju i
regeneracji
19.06 – 25.06.2022 r.
Krzyżowa, 60 km od Wrocławia

Dofinansowanie:

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w wymianie młodzieży
na temat zrównoważonego rozwoju i regeneracji!
Co?

„Local in Global: Time for change!“ to tygodniowa wymiana młodzieży, podczas której będziemy
zajmować się pojęciami zrównoważonego rozwoju i regeneracji. Uczestnicy i uczestniczki
dowiedzą się więcej o tych zagadnieniach na poziomie globalnym oraz poznają strategie
działania na poziomie lokalnym. Jednocześnie zostaną uczuleni na społecznie kwestie, które są
istotne dla podjęcia działań.
Oprócz zdobycia nowej wiedzy ważnym elementami wymiany są poznanie innych osób
uczestniczących z ogółem czterech krajów i umożliwienie im nawiązania interakcji.

W jaki sposób? Będziemy uczyć się za pośrednictwem zmysłów i umysłu. W tym celu będziemy korzystać
z takich metod jak gry zapoznawcze, integracyjne, dyskusje, refleksje; będziemy ćwiczyć na
zewnątrz, myśleć strategicznie, pojedziemy na wycieczkę do miejsc będących wzorami do
naśladowania i rozmawiać z miejscowymi działaczami i działaczkami.
Cel?

Podczas „Local in Global: Time for Change!“ będziemy dążyć do tego, aby w bezpiecznej
przestrzeni do nauki umożliwić osobom uczestniczącym kształtowanie swojego otoczenia
zgodnie z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju. W skrócie chodzi o to, aby uczestnicy
i uczestniczki:
✓
✓

dogłębnie zrozumieli pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz regeneracji,
umieli zrealizować związane z nimi pomysły w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Gdzie?

Międzynarodowy Dom Spotkań (MDSM) w Krzyżowej, woj. dolnośląskie

Kiedy?

od niedzieli 19 czerwca do soboty 25 czerwca 2022 r.

Kto?

Po sześć osób w wieku od 15 do 18 lat oraz jednym dorosłym opiekunem bądź opiekunce z
każdego kraju. Warunki uczestnictwa to zainteresowanie tematyką ekologii, zrównoważonego
rozwoju, regeneracji oraz zagadnień społecznych, znajomość języka angielskiego oraz miejsce
zamieszkania w Armenii, Polsce, Niemczech lub Mołdawii. Narodowość nie jest istotna.

Opłaty?

Opłata za udział obejmuje koszty noclegu, wyżywienia i programu, i wynosi za jedną osobę:
Niemcy: 120 €
Mołdawia: 15 €
Polska: 60 €
Armenia: 15 €
Ponadto możemy zwrócić koszty podróży do kwoty:
Niemcy: 180 €
Mołdawia: 275 €

Polska: 180 €

Armenia: 360 €

Prosimy pamiętać, że zwracamy tylko rzeczywiście poniesione koszty podróży. Szczegóły
otrzymają Państwo po zgłoszeniu się.
Bezpieczeństwo?
Chcielibyśmy przeprowadzić wymianę w trybie stacjonarnym. W zależności od
sytuacji pandemicznej dostosujemy do niej nasze zasady bezpieczeństwa, tak aby wszystkim
umożliwić bezpieczne spotkanie. Oznacza to m. in. wykonanie szybkich testów przed
przyjazdem, regularne testowanie się w trakcie tygodnia, noszenie maseczek i utrzymywanie
odpowiedniej odległości od siebie nawzajem. Będziemy informować Państwa na bieżąco o
obowiązujących zasadach.
Chcielibyśmy, aby ślad ekologiczny wymiany był jak najmniejszy. Dlatego zachęcamy, aby
młodzież przyjechała razem i, w miarę możliwości, skorzystała z połączeń autobusowych i
kolejowych. Jeśli życzą sobie Państwo porady w tym zakresie, to chętnie służymy pomocą.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, to zapraszamy do kontaktu:
Johannes Huth
huth@kreisau.de // +49 (0) 0 53 89 31 63 65

Dofinansowanie:

