Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

zaprasza młodzież w wieku od 18 do 25 lat
zamieszkującą na terenie gminy Dukla
do udziału w projekcie

„Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach
Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich
w okresie od 1 maja do 30 września 2013 r.
co oferujemy:
warsztaty:


komunikacji i kreatywności społecznej oraz na temat zasady równości płci



praktycznej nauki języka angielskiego



animator lokalnego środowiska



zakładanie stowarzyszeń na wsi



planowanie działalności i przygotowywanie projektów



Fundraising
a także wyjazdy studyjne „Dobre praktyki – edukacja i aktywizacja w środowisku wiejskim”
jeśli chcesz
być liderem w swojej miejscowości!
zdobyć wiedzę i umiejętności:



jak skutecznie działać w swoim środowisku lokalnym
jak zakładać i z powodzeniem prowadzić stowarzyszenie



oraz jak pozyskiwać środki na działalność społeczną
NIE ZWLEKAJ!!! ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU
WEJDŹ NA WWW.KRAINA-NAFTY.PL
I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
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