
Název projektu: 

EmpathY – Emotional Management: The Path for Youth

  Místo: Cristuru Secuiesc, Rumunsko
Termín: 20. - 28. 11. 2018

Co tě čeká?
- Naučíš se pracovat se svými pocity a pochopíš, jak vznikají a jak nás ovlivňují.
- Naučíš se lépe pomáhat/naslouchat druhým.
- Budeš mít prostor vyjádřit své myšlenky a sdílet s dalšími mladými lidmi svůj pohled na svět.
- Zjistíš, jakým způsobem společnost ovlivňuje naše myšlení a proč je někdy tak složité v ní žít.
- Procvičíš si angličtinu.
- Zjistíš spoustu nových věcí o jiných zemích a kulturách.
- Poznáš nové lidi a skvělé kamarády z Česka, Rumunska, Slovenska, Polska,
Španělska, Portugalska a Estonska.
- Poznáš Rumunsko a podíváš se do města, ze kterého pocházel  hrabě Drákula.
… to všechno prostřednictvím her, bez dlouhého sezení před tabulí :)

Profil účastníků:
- hledáme 5 mladých lidí ve věku 15 – 19 let
- dobrá znalost angličtiny není vůbec potřeba (tvůj vedoucí je na projektu proto, aby ti pomohl 
všechno pochopit a vyjádřit se)

Organizace:
- všechny náklady (doprava, ubytování, jídlo) jsou hrazeny EU
- ubytování a strava jsou zařízené v hostelech Kolping a Fogadó ve městě Cristuru Secuiesc

Naše česká skupinka (stejně jako všechny ostatní) bude mít svého vedoucího:
- Vedoucí je dospělý, který za tebe bude mít na projektu zodpovědnost.
- Před projektem se s tebou sejde, vysvětlí ti, co tě čeká, a zodpoví tvoje otázky.
- Bude mít na starosti cestu do Rumunska a zpátky, přebere si tě od rodičů a zase jim tě vrátí.
- Po celou dobu projektu ti bude pomáhat se vším, co budeš potřebovat.

Pro podrobnější informace v angličtině je tady infopack vytvořený hostitelskou organizací:
http://dumanci.cz/priloha/ata-empathy%20youth%20exchange%20info-pack.pdf 

V případě, že máš o projekt zájem, vyplň prosím následující krátký přihlášku: 
https://goo.gl/forms/TrgAangSmh7zEyNS2 
Přihlášky přijímáme do 15. 10., kolem tohoto data od nás tedy můžeš očekávat odpověď.

Jakékoli otázky či nejasnosti ráda zodpoví:
Marie Svobodová: maja.svobodova@email.cz, +420 732 121 737


