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Tipy & triky
Staň sa EXPATOM v zahraničí!

Video súťaž
Zúčastnil si sa
mládežníckej
výmeny alebo stáže v
zahraničí?
Do 15. júla sa môžeš
podeliť o svoj zážitok
formou dokumentu, foto
príbehu alebo videa a
môžeš hrať o iPad, 500€ a
výlet do Talianska.

Nie, nejde o gramatický preklep. Po pojmoch
ako couchsurfing, wild camping či squattering
prichádza na scénu ďalší fenomén cestovania.
Expat (skratka lat. expatriate) je osoba, ktorá
dočasne alebo trvalo býva v krajine, z ktorej
nepochádza. Ľudia z rovnakých krajín pôvodu
potom v zahraničí vytvárajú aktívne komunity, ktoré
ti môžu zásadným spôsobom pomôcť pri tvojom
krátko- či dlhodobom pobyte mimo SR.

Pravdepodobne nikdy nebudeš jediným cudzincom
v meste, ktoré navštíviš. Na celom svete existujú
rôzne združenia expatov, ktoré ti môžu pomôcť s
hľadaním ubytovania, práce, nábytku, poskytnúť
informácie o podujatiach a mnoho ďalších tipov.




Ja som ja!
NMŠ hľadá aktívnych
mladých ľudí vo veku 15 –
18 rokov, ktorí sa chcú
zúčastniť seminára
venovaného téme
rozmanitosti ľudí žijúcich
na Slovensku. Jeho
cieľom je prispieť k tvorbe
medzinárodnej webovej



Just Landed: vyberte si krajinu a spoj sa s
ďalšími expatmi, ktorí ti prezradia, čo
potrebuješ vedieť o živote v zahraničí.
Expatriates.com: pozri si inzeráty týkajúce
sa tvojho mesta alebo regiónu, resp.
pridaj svoj vlastný.
InterNations: vyhľadávanie expatov vo viac
než 390 mestách na celom svete. Tipy a
pomoc, pravidelné osobné stretnutia a
aktivity.

Staň sa členom EXPAT komunity na FB. Prečítaj si
viac
v
na
expat
blogu.

stránky, ktorá ponúkne
autentické príbehy,
skúsenosti a názory
mladých ľudí z rôznych
európskych krajín na ich
identitu, jedinečnosť,
podobnosti aj rozdiely
oproti iným.

Štúdium
na University
of Notre
Dame
University of Notre Dame
ponúka štipendium na 2ročné štúdium stupňa
Master v odbore
International Peace
Studies. Študijný program
zahŕňa nielen lekcie, ale aj
6-mesačnú stáž vo
vedúcich organizáciách v
Ázii, Afrike, Latinskej
Amerike, na Strednom
Východe či v USA.
Študent tiež môže rozvíjať
svoje líderské schopnosti
v dvoj-semestrovom
seminári – Professional
Development
Seminar. Prihlás
sa do: 15.12.2014.

Grantové výzvy
Agentúra pre rozvoj vidieka pripravila
zaujímavý prehľad grantových schém.
Pokiaľ hľadáš spôsob ako nájsť alternatívne finančné
zdroje pre činnosť tvojho združenia, potom je tento
dokument určený pre TEBA! V dokumente nájdeš aj
možnosti vycestovať do zahraničia a získať
skúsenosť s medzinárodnou mobilitou.

Stačí si len vybrať
Aktuálny
zoznam
deadlinov
pre
prihlásenie sa do rôznych programov a
súťaží.
15. Júl 2014
15. Júl 2014
15. Júl 2014
15. Júl 2014
17. Júl 2014
21. Júl 2014
31. Júl 2014
7. August 2014
15. August 2014
15. August 2014
18. August 2014
31. August 2014
31. August 2014

Umelci,
vykročte
do sveta!
Step Beyond je grantová
schéma určená mladým
umelcom a kultúrnym

1. September
2014
1. September
2014
1. September
2014

New Zealand International Doctoral
Research Scholarships
Creative Encounters: Cultural
Partnerships between Asia and
Europe
Europemobility Video Contest
Young Audiences Music Awards
Erasmus for young entrepreneurs
Roma Education Fund Scholarships
Programme 2014-2015
Global Junior Challenge Award
The James Dyson Award
Translation Traineeships at the
European Parliament for university
graduates
Translation training placements at the
European Parliament
European Soundscape Award 2014
Traineeships at the European
Ombudsman
Traineeships and Fellowships at the
European Centre for Modern
Languages (ECML)
Traineeship at the Council of the
European Union
Young European of the Year Award Travel Fellowships & InterRailGlobal-Passes
Heinrich Boll Foundation
Scholarships

pracovníkom, prioritne do
35 rokov. Grant ponúka
zdroje na zabezpečenie
cesty z dôvodu vytvorenia
medzinárodného
partnerstva, festivalu,
konferencie či zdieľania
vedomostí s lokálnou
kultúrnou scénou.
Deadline: 31.12.2014
Výška grantu: 700 eur

Stáž v
oblasti energeti
ky

Hľadá tvoja organizácia dobrovoľníka?
Partnerskú organizáciu do projektu? Máš
otázku, ktorá súvisí s vycestovaním do
zahraničia? Neváhaj nás kontaktovať
naeurodesk@iuventa.sk

Zaujímaš sa o oblasť
energetiky? Do 10. júla sa
môžeš prihlásiť na stáž v
Európskej agentúre pre
spoluprácu regulačných
orgánov v oblasti energetiky
(ACER) so sídlom v
Ľubľane(Slovinsko).

Konzultuj svoj nápad
vycestovať do zahraničia s niektorou z partnerských organizácií siete
Eurodesk. Získaš užitočné informácie o tom ako a na čo sa dá získať
grant, ako a prečo byť aktívny a aké sú tvoje ďalšie možnosti.
Klikaj na našu mapku.

Eurodesk nájdeš aj na festivale Pohoda
Príď si po čerstvé informácie do stanu

Mládež v pohybe
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Pomôžeme ti preliezť plot

Nezáleží na tom koľko zdrojov máš. Pokiaľ ich nevieš správne použiť, nikdy ich nebude dostatok.
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