Шукаємо партнерів для проведення
тренінгу для аніматорів в рамках
підготовки дитячих таборів
House of Europe (“Дім Європи”) шукає партнерів проведення
тренінгу для аніматорів в рамках підготовки дитячих таборів на
території України для 50-100 дітей віком 11-13 та 14-16 років. Табори
буде проведено у 2020, 2021 та 2022 роках. Тривалість кожного
табору 2 тижні, перший планується у травні 2020 року. Табори
будуть присвячені наступним цінностям: екологія (сталий
розвиток), здоров’я, толерантність, інклюзія, демократія,
інновації.

Основні завдання таборів
• Покращити інформованість щодо ЄС у підростаючих поколінь,
сприяти розвитку цінностей ЄС через реалізацію проектів
• Сприяти вивченню європейських мов
• Сприяти усвідомленню цілісності української території серед
молоді
• Сприяти взаєморозумінню у мультинаціональній та
багатомовній українській культурі

Про House of Europe
House of Europe — нова програма, що фінансується
Європейським Союзом з метою професійного та творчого обміну
між Україною і ЄС у секторах культури та креативних індустрій,
освіти, охорони здоров’я, медіа, соціального підприємництва та
роботи з молоддю.

Завдання партнера
• Розробка та проведення тренінгів для аніматорів, що
працюватимуть в дитячих таборах.

Хто може подати заявку

• приватні організації
• громадські організації
• ФОПи

Потенційний партнер
• в змозі розробити та провести тренінги для аніматорів, що
працюватимуть в дитячих таборах
• має досвід такої роботи

Як подати заявку
Заповнити форму заявки онлайн - відповісти на питання анкети
та долучити документи згідно переліку:
• План проведення тренінгу з вказанням методів навчання, що
будуть застосовуватись
• Кошторис проекту (у форматі Excel)
• CV / резюме осіб, що займатимуться розробкою та проведенням
тренінгів
• Зразки розроблених раніше програм
• За наявності рекомендації від отримувачів послуг
• Сканкопія витягу / виписки з ЄДР
Кінцевий термін подання заявок — 27 грудня 2019 включно.
У разі виникнення запитань, пишіть на адресу
viktoria.dovgan@houseofeurope.org.ua

Критерії відбору
• пропозиції щодо проведення тренінгів

• досвід розробки та проведення подібних тренінгів• наявність
приміщень для проведення подій
• наявність персоналу для проведення таборів

