
 

 

 

  

 

 

Zaproszenie  
 

do udziału w pilotażowym Programie „YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości” 

Europejskie Forum Młodzieży (EFM) w Bystrzycy Kłodzkiej 

zaprasza młodzież szkół ponadgminazjalnych w wieku 
od 16 do 19  roku życia wraz z opiekunami do udziału w Programie 

„YouthMaSter - Akademia Młodych Osobowości”. 

 
O Projekcie: 

 
YouthMaSter - Akademia Młodych Osobowości to pilotażowy Program Europejskiego 

Forum Młodzieży, przygotowany we współpracy z Career Change Wales – Training Academy  
z Cardiff Wielkiej Brytanii, w celu wspierania rozwoju osobistego młodych ludzi, rozwijania 
twórczego myślenia i różnych aspektów komunikacji oraz umiejętności służących lepszej 
współpracy w grupie, a także zrozumienia istoty międzykulturowości.  
 
Program szkolenia obejmuje 5 bloków tematycznych:  

 Rozwój osobisty i budowanie własnej marki;  
 Komunikacja i praca w grupie;   
 Twórcze myślenie;  
 Międzykulturowość; 
 Zderzenie kultur.  

 

Lokalizacja:  
 
Obóz szkoleniowy odbędzie się w hotelu Villa Alexandra, mającego siedzibę  

w malowniczej miejscowości, Polanicy Zdroju  na terenie Kotliny Kłodzkiej  
 

Kalendarium spotkań:  

 
 24 – 29 lutego 2016r. 
 9-14 marca 2016r.  
 19-24 marca 2016r. 
 30 marca – 4 kwietnia 2016r. 
 13-18 kwietnia 2016r. 
 4-9 maja 2016r. 
 18-23 maja 2016r. 
 8-13 czerwca 2016r. 

 
 
 



 

 

 

 

Cel projektu: 
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu obozów szkoleniowych  

w ramach programu „EuroWeek - Szkoła Liderów” i prowadzenia szkoleń z zakresu liderstwa  
i zarządzania w Career Change Wales – Training Academy, opracowaliśmy nowy program 
szkoleniowy dla młodzieży, który jest skierowany do młodych ludzi, wchodzących w dorosłe 
życie.  

Zdobyte wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwolą młodemu człowiekowi stać się 
pewnym siebie studentem każdej wybranej uczelni lub pracownikiem na polskim lub 
zagranicznym rynku pracy.  
 

Informacje dodatkowe: 
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim (ok. 50%) i w języku polskim przez 

szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, 
Rumunii, Łotwy, Indii, Ugandy, Wietnamu, Kolumbii, Peru, Turcji. 
 

Poziom języka angielskiego zostanie dostosowany do grupy szkoleniowej. 
 

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w danym terminie szkolenia decydować będzie kolejność 
zgłoszeń grup. 
 
Wkład uczestnika w projekt wynosi 455,00 PLN, kwota ta obejmuje: 

 Szkolenie; 
 zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 osobowych; 
 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja);  
 dowóz ze stacji PKP lub PKS w Kłodzku do Hotelu Villa Alexandra w Polanicy Zdrój; 
 materiały szkoleniowe. 

 

Do uczestnictwa w szkoleniu zostaną zakwalifikowane zorganizowane grupy szkolne.  
Liczba opiekunów zostanie ustalona w porozumieniu ze szkołami. Opiekunami grup nie muszą 
być nauczyciele języka angielskiego. 
 

Informujemy, że organizator umożliwia zorganizowanie dodatkowego szkolenia dla grupy min 
30-osobowej w terminie innym niż wskazane w kalendarium. W razie takiej konieczności grupa 
powinna skontaktować się indywidualnie.  
 

Każdy uczestnik obozu szkoleniowego otrzyma certyfikat potwierdzający udział  
w szkoleniu, natomiast opiekunowie otrzymają potwierdzenie współorganizowania 
szkolenia.  
Ponadto szkoły reprezentowane przez uczniów biorących udział w projekcie otrzymają  dyplom 
potwierdzający uczestnictwo w programie „YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości”. 
 

W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w obozie szkoleniowym YouthMaster  
– Akademia Młodych Osobowości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. 74 8 110 223, 
Tel./fax: 74 8 111 399 lub 724 930 033 oraz e-mail: efm@efm.org.pl (Marzena Pitus)  
lub biuro@efm.org.pl (Magdalena Szabunio). 
 
Europejskie Forum Młodzieży otrzymało 1 grudnia 2011 r. wyróżnienie  
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za pracę na rzecz młodzieży i zaangażowanie 
 w Wolontariat Europejski, a także za aktywne realizowanie postulatów Europejskiego Roku 
Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej.  

  

 

Z poważaniem  
 

             

        Marzena Pitus 

        Prezes  

        Europejskiego Forum Młodzieży 
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