"Buď aktívny a budeš atraktívny!"
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VYCESTUJ DO ZAHRANIČIA!
Vzdelávaj sa, cestuj, zažívaj, študuj, pracuj - využi šance, ktoré pre teba triedi a
vyberá Eurodesk Slovensko.
Urob si prehľad o aktuálnych ponukách v Európe. Checkuj Európsky portál pre
mládeža facebook Eurodesku na Slovensku, kde pre teba vyberáme top ponuky a
inšpirácie.

PONUKY Z PORTÁLU
Práca & stáže
Odštartuj svoju kariéru v inštitúciách EÚ.
Pýtaš sa ako na to? Poradí ti Európsky portál pre mládež.
Platená stáž vo Výbore regiónov.
Výbor regiónov ponúka každoročne limitovaný počet stáží a krátkodobých
študijných návštev pre absolventov v rámci Európy a mimo nej, kde ponúka
možnosť získať pracovnú skúsenosť v európskych inštitúciách.
Dobrovoľníctvo
Vypadni do zahraničia!
Na Európsku dobrovoľnícku službu. Naučíš sa jazyk, získaš pracovnú skúsenosť a
osamostatníš sa. To všetko z grantu programu Erasmus+
Súťaž
Poznáš projekt, ktorý propaguje "spolužitie"?
Daj o ňom vedieť, prihlás sa do súťaže Nantes Creative Generations a vycestuj na
medzinárodné Fórum do Nantes (cestu a ubytovanie hradí mesto Nantes)
Prihlášku si môžeš stiahnuť na Európskom portáli.

Mummertove štipendiá 2015/2016. Máš záujem o štúdium v Nemecku? Máš ukončené bakalárske
štúdium (alebo si v poslednom ročníku bc. štúdia) ekonomického, technického, prírodovedeckého smeru,
alebo v oblasti cestovného ruchu? Máš výborné študijné výsledky? Ovládaš dobre nemčinu a angličtinu?
Chceš získať štipendium, ktoré pokryje tvoje náklady na štúdium? Viac informácii v nemčine a
v angličtine.

ŠKOLENIA LAST MINUTE

Školenie SOHO v
Španielsku(6.-10.októbra
2014) sa zameriava na
zvyšovanie kvality projektov
Európskej dobrovoľnícke služb
y prostredníctvom
rozvoja základných
kompetencií podporných osôb.
Na školení sa dozvieš aktuálne
informácie o možnostiach
programu Erasmus+ Máme dve
voľné miesta.

Europemobility Video Contest
2014. Vyhraj iPad a výlet do
Talianska! Každý Európan,
ktorý bol na tréningu,
výmennom pobyte, stáži alebo
medzinárodnej výmene, má
príležitosť zapojiť sa do
súťaže o najoriginálnejšie
videá zobrazujúce skúsenosti
s mobilitou. Môže ísť o
zapojenie sa do programu:
Mládež v akcii, Leonardo da

Školenie EYE Opener v
Portugalsku (29.7. 3.8.2014) je určené pre
nováčikov v programe
Erasmus+ Je určené pre
mladých ľudí (14-30), ktorí
chcú zorganizovať
mládežnícku výmenu v rámci
tohto programu. Ak nemáš
skúsenosti a chceš napísať
medzinárodnú výmenu, toto
školenie je práve PRE TEBA!
Máme posledné dve miesta.

Školenie Appetiser (8. - 12.
10.2014) ti sprostredkuje
prvú skúsenosť z
medzinárodnej práce s
mládežou a motivovať
účastníkov k využitiu
programu Erasmus+ ako
nasledovníka programu
Mládež v akcii. Vyskúšaj si

Školenie BiTriMulti vo
Francúzsku (24.-28.9.2014) je
určené pre pracovníkov, ktorí
sú aktívni v oblasti práce s
mládežou a chcú napísať
medzinárodnú výmenu. Viac o
projekte BiTriMulti. Na školení
ti pomôžu napísať svoju prvú
výmenu pod odborným
vedením. Zároveň stretneš
zaujímavých ľudí, ktorí sa
môžu stať tvojimi projektovými
partnermi!

Stáž v Európskej agentúre pre
liečivá vo Veľkej
Británii. Európska agentúra
pre liečivá organizuje stáže
pre absolventov vysokých
škôl. Program si kladie za cieľ
poskytnúť stážistom lepšie
pochopenie činnosti agentúry
a jej úlohu v rámci činnosti
Európskej únie. Stáž ti
umožní získať praktické
vedomosti v jednej z jednotiek
EMEA a získať odborné

Vinci, Erasmus Placement,
Erasmus pre mladých
podnikateľov, Comenius a
Grundtvig.

neformálne a interkultúrne
vzdelávanie v praxi;
vychutnať si prvú
skúsenosť s interkultúrnym
mládežníckym projektom v
zahraničí. Krajinou
školenia bude Švédsko.

skúsenosti v priebehu tvojej
práce.

ZO ŽIVOTA NEZISKOVIEK...

Ďakujeme ti za ďalšie šírenie
EURODESK infomesačníka
mládežníckym organizáciám a
ľuďom, ktorí môžu využiť cenné
informácie

* * * * * * Už 10 rokov študujeme vďaka EÚ v zahraničí * * * * * *
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