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Opis programu 
 „YoutMaSter – Akademia Młodych Osobowości” 

 
 

„YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości” jest pilotażowym programem 
Europejskiego Forum Młodzieży (EFM), przygotowanym 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.  

 
Zdobyta wiedza i umiejętności podczas obozu szkoleniowego pozwolą młodym ludziom aktywnie 

włączyć się w społeczeństwo obywatelskie dzisiejszej Europy. 
 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu obozów szkoleniowych „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 poczuć się pewnie  
i swobodnie na każdej, wybranej przez niego uczelni, na polskim lub zagranicznym rynku pracy. 
 

Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych  
i praktycznych ćwiczeń w języku angielskim (ok. 50% zajęć) i w języku polskim przez szkoleniowców  
i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Łotwy, Indii, 
Ugandy, Wietnamu, Kolumbii, Peru, Turcji. 
 

Europejskie Forum Młodzieży posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji  
pozaformalnej na rzecz młodzieży i w związku ze swoją działalnością otrzymało  
1 grudnia 2011r., podczas uroczystej Gali Wolontariatu w Warszawie, wyróżnienie  
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jako wyraz szczególnego uznania za pracę na rzecz 
młodzieży i zaangażowanie w Wolontariat Europejski, edukację pozaformalną a także aktywne 
realizowanie postulatów Europejskiego Roku Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej. 
 

W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z zasadami 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), międzynarodowych wymian młodzieży, możliwości 
studiowania za granicą i odbywania stażu zawodowego organizowanego w ramach Programu 
Erasmus +. 
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Każdemu uczestnik szkolenia umożliwi się także prowadzenie konwersacji w języku angielskim 

oraz poznanie kultury wolontariuszy goszczonych przez EFM. 
 

Po zakończeniu szkolenia Europejskie Forum Młodzieży prześle wszystkim zainteresowanym 
aktualne informacje na temat projektów Wolontariatu Europejskiego i wymian młodzieży. 
 

Każdy uczestnik projektu otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia  
w ramach programu „YouthMaSter – Akadamia Młodych Osobowości“. 

 
 

 

Zakwaterowanie: 
Villa Alexandra 
ul. Piastowska 3, 
57 - 320 Polanica Zdrój 
tel. +48 74 869-05-81 
 
Więcej informacji: 
http://www.villa-alexandra.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewniamy: 

 zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5- osobowych z łazienkami; 

 możliwość bezpłatnego korzystania z bezprzewodowego Internetu w ośrodku; 

 bezpłatny parking dla grup przyjeżdżających własnym środkiem transportu; 

 trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). 
 
Uwaga: 

 osoby uczestniczące w szkoleniu proszone są o zabranie ręczników. 
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Co warto wiedzieć  
 

Polanica Zdrój to miasto uzdrowiskowe, położone w województwie dolnośląskim, w powiecie 
kłodzkim, usytuowane w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, u podnóża masywu Piekielnej Góry 
(południowo-wschodni kraniec Gór Stołowych). 

Łagodny, podgórski klimat oraz obfite źródła wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki 
do wypoczynku i nauki. Część uzdrowiskową otacza piękny park, pełen starych drzew i egzotycznych 
krzewów: różnokolorowych azalii, rododendronów i magnolii. W Parku Zdrojowym znajduje się 
pijalnia wód mineralnych (300 metrów od ośrodka szkoleniowego).  

Polanica Zdrój dysponuje profesjonalną bazą leczniczą, turystyczną, rekreacyjną i sportową.  
W mieście organizowane są ciekawe imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym,  
(Międzynarodowy Turniej Szachowy pamięci Akiby Rubinsteina, Ogólnopolski Festiwal Filmów 
Amatorskich POL-8 oraz Koncerty Muzyki Kameralnej i Organowej w wykonaniu artystów  
o światowej sławie).  

Polanica Zdrój - oprócz wspaniałej bazy leczniczo-wypoczynkowej, posiada również bogatą 
infrastrukturę rekreacyjną i kulturalną (3 baseny kąpielowe, w tym 2 kryte, letni tor saneczkowy, 
korty tenisowe, stajnię wierzchowców, teatr zdrojowy, bibliotekę miejską, kluby bilardowe.  
Nie można zapomnieć o dużym zapleczu gastronomicznym.  

Uzdrowisko jest ulubionym miejscem wypraw weekendowych nie tylko dla mieszkańców 
Dolnego Śląska, ale także turystów z całej Europy. 

Produkowana w Polanicy Zdroju „Staropolanka” jest jedną z najbardziej znanych wód 
mineralnych w Polsce.  

 

Wycieczki: 
 

Organizator przewiduje możliwość zorganizowania wycieczek podczas trwania szkolenia: 
Kłodzko/ Wambierzyce/ Duszniki Zdrój/ Bystrzyca Kłodzka/ Kudowa Zdrój/ Czermna – Kaplica 
Czaszek/ Góry Stołowe – koszt ok. 15 zł/ os. 

Ponadto dla grup liczących więcej niż 20 osób przewidziana jest możliwość organizacji 
wycieczek do: Pragi, Skalnego Miasta – Adrspach, Jaskini Niedźwiedziej, Jaskini Macochy – Morawski 
Kras, Złotego Stoku, Zamku Książ, do Wrocławia na Panoramę Racławicką; w okresie zimowym 
istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu na Stok narciarski – Zieleniec (ceny do uzgodnienia). 
 

Dojazd: 

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostaną odebrani ze stacji PKS 
lub PKP Kłodzko Miasto i dowiezieni na miejsce szkolenia (grupy 
mogą również dotrzeć tam własnym środkiem transportu).  
 
Kontakt: 
 

Europejskie Forum Młodzieży (EFM)  
Plac Wolności 5/5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Poland 
Tel. +48748110223,  
 

Koordynator: Marzena Pitus 
Telefon komórkowy: 0048 724 930 033 

 

Wszystkim Uczestnikom życzymy miłej podróży i do zobaczenia! 

Trenerzy i wolontariusze EFM 
 


