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Už poznáme predkladacie
termíny ERASMUS+ 2015
V roku 2015 bolo na program Erasmus+ na
Slovensku vyčlenených 21 miliónov EUR
Staň sa
dobrovoľníkom v
Tanzánii
Projekt Overland ti ponúka
jedinečnú možnosť stať sa
dobrovoľníkom v ďalekej
africkej Tanzánii.
Viac info nájdeš tu.

SAAIC a IUVENTA
organizujúinformačné
dni spojené s
konzultáciami projektov k
Výzve Erasmus+ na
predkladanie návrhov
projektov 2015 Kľúčová
akcia 1
Pozvánku aj prihlášku
nájdeš tu.

Zoznam predkladacích termínov za oblasť Mládež a šport:

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

Poď s organizáciou AIESEC
na stáž v oblasti marketingu
a business administration do
Maroka! Prihlás sa do



4. február 2015,



30. apríl 2015,



1. október 2015.

1.12.2014. Túto ponuku a
ešte oveľa viac nájdeš na
www.zahranicnestaze.sk

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených
postupov:
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

MY STREET
Príď
na neformálnu konferu urče
ná pracovníkom s deťmi a
mládežou. Témy oslovia
každého, koho zaujíma, ako
netradične a dostupne
pracovať s deťmi
a mládežou. Viac nájdeš
na www.mystreet.sk



4. február 2015,



1. október 2015,

Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za
rozhodnutia v oblasti mládeže:



4. február 2015,



30. apríl 2015,



1. október 2015.

Športové akcie:
Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske
športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu
2015

Chceš získať certifikát z
prestížnej svetovej
univerzity z pohodlia
domova?
Checkni tento článok.



22. január 2015,



14. máj 2015.

Nového sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2015
nájdete tu.

Štúdium v UK alebo USA
Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF v spolupráci s
partnerskými organizáciami otvára 22. ročník programu
štipendijných pobytov na stredných školách vo Veľkej
Británii a USA.

Na školenie o tom ako z
Erasmus+ spraviť nástroj
rozvoja vlastnej
organizáciesa môžeš
prihlásiť tu. Školenie

Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty

TICTAC sa uskutoční 7.13.2.2015 na Cypre.

osemročných gymnázií a lýceí. Študenti majú možnosť spoznať životný
štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích
programov, klubových a komunitných aktivít.

Študenti/ky prechádzajú výberovým konaním, v ktorom sa zohľadňuje
ich študijný priemer, výsledky jazykového testu ELTiS a osobný
pohovor. Môžeš sa uchádzať o zaradenie do jedného aj viacerých
programov, ktoré sú v ponuke.
Svoju prihlášku doruč do nadácie do 28. novembra do 15.00 alebo ju
Pod heslom: "Buď hrdinom
svojich hrdinov. Staň sa
dobrovoľníkom!", vyzývame
všetkých dobrovoľníkov po
celom svete, aby pomohli
zorganizovať najväčšie
svetové športové podujatie.
Prihláste sa do 15.
novembra 2014! Viac
informácií nájdeš tu.

pošli najneskôr deň pred uzávierkou Slovenskou poštou ako zásielku
1. triedy . Je potrebné uhradiť aj registračný poplatok v rámci
prihlášky, 15 eur.
Viac info o ponuke nájdeš na osf.sk

Konzultuj svoj nápad
Na týchto miestach si môžeš dohodnúť konzultáciu ohľadom svojich
plánov vycestovať do zahraničia, napísať projekt, alebo len zistiť svoje
možnosti ako byť aktívny v rámci svojho okolia. Ak máš akékoľvek
otázky, napíš nám na eurodesk@iuventa.sk radi ťa usmerníme.

Staň sa
plavčíkom v
USA a cestuj
s American
Pool!
Chcel by si stráviť štyri
mesiace v USA,
pracovať ako plavčík a
posledný mesiac tvojho
pobytu precestovať kus
Ameriky? Využi
príležitosť pracovať pre
American Pool!
Lifeguard 2015 je
programspoločnosti
American Pool.

Stačí si len vybrať

Hodinový plat sa pohybuje
od8 - 8,5
USD. Výplatu dostaneškaž
dé dva týždne, priemerne by
si odpracoval 46 hodín
týždenne.

Medzinárodný Aktuálny zoznam deadlinov
pre prihlásenie sa do rôznych programov a
súťaží.
Oct 29, 2014

Preferovaný nástup na
program je 20.mája (Možné
výnimky).
Program by ťa
stál450USD. Cena zahrňuje
lifeguardský kurz, ktorý
absolvuješ až po príchode
do USA, servis a
poistenie. Výhodou je, že
nepotrebuješ platiť
agentúru, pretože
zamestnávateľ je
zároveň a sponzorom
tvojich víz.
Pozor, za skorú
registráciu do 1.
decembra 2014 získaš
zľavu 50USD z ceny
programu!!!

Oct 31, 2014

Nenechaj si ujsť jedinečnú
skúsenosť v úplne inej
krajine, na druhom
kontinente - zdokonal svoju
angličtinu, vyskúšaj si
netradičnú prácu, zaži cestu
svojich snov a hlavne, zaži
niečo nové!

Internship programme at the Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights - More details ...
Oct 31, 2014

Internships at the World Bank - More details ...

Oct 31, 2014

Traineeships at the North-South Centre of the

Council of Europe - More details ...
Oct 31, 2014

Traineeships at the Office for Harmonisation in the

Internal Market (Trade marks and Designs) - More details ...
Nov 9, 2014

InnoApps EU-China Hackathon Challenge - More

details ...
Nov 30, 2014

BEST courses for students of technology - More

details ...
Nov 30, 2014

Europass 2014 Viral video competition - More

details ...
Nov 30, 2014

Partnership Programme on European Youth

Worker Training - More details ...
Jan 13, 2015

Ak ťa ponuka zaujala, pozri
si facebook projektu.

LIFE (2014-2020) Action Grants - More details ...

Horizon2020: Marie Sklodowska-Curie

actions - More details ...
Jan 20, 2015

Vulcanus in Japan - More details ...

Jan 23, 2015

International Schools Essay Competition and

Debate - More details ...
Jan 31, 2015

European University for Postgraduate

Research - More details ...
Jan 31, 2015

Traineeship at the European Centre for Disease

Prevention and Control (ECDC) - More details ...
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