Шукаємо дітей 11-13 років для участі
у таборі Європейської молоді
Основні теми табору - толерантність та інклюзія. Також під час табору
дитина матиме можливість поспілкуватись з волонтерами з країн ЄС та
відкрити для себе мови Європейського Союзу (вивчення на
початковому рівні).
Проживання, харчування та програма перебування включені.
Основними цілями табору є:
 Сприяти розвитку загальнолюдських цінностей, які підтримує ЄС,
у дітей
 Сприяти взаєморозумінню та взаємообміну між українською та
європейською культурами
 Сприяти вивченню європейських мов.

Про House of Europe
House of Europe — нова програма, що фінансується Європейським
Союзом з метою професійного та творчого обміну між Україною та ЄС у
секторах культури та креативних індустрій, освіти, охорони здоров’я,
медіа, соціального підприємництва та роботи з молоддю. Головне
завдання House of Europe — сприяти міжнародній мобільності, обміну
досвідом та співпраці в країнах ЄС серед професіоналів з України.

Ця можливість найкраще підходить для:
Українських дітей 11-13 років (яким станом на 30.05.2020 буде повних 11
років та не більше повних 14 років) з усіх регіонів України, які хочуть
провести два чудових, насичених подіями тижні у молодіжному таборі.

Тривалість табору:
30 травня - 12 червня 2020

Місце проведення:
ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек», 04075, м. Київ, ПущаВодиця, 14-та лінія (https://artek.ua/).
Забезпечується трансфер дітей з залізничного вокзалу в Києві до
табору. Дитину можна також привезти самостійно.

Що отримає моя дитина?


Можливість поспілкуватись з волонтерами з країн ЄС.






Можливість
ознайомитись
з
такими
загальнолюдськими
цінностями, як толерантність та інклюзія.
Можливість відкрити для себе Європейські мови.
Можливість стати частиною мережі активних дітей, які сприяють
позитивним змінам у світі.
Можливість провести два тижні у таборі під Києвом та
познайомитись з дітьми з інших областей України.

Що потрібно для подачі заявки?






Вік дитини від 11 до 13 повних років (яким станом на 30.05.2020
буде повних 11 років та не більше повних 14 років).
Дитина має цікавитись темами толерантності, інклюзії і
продемонструвати мотивацію та ініціативність для того, щоб
створювати позитивні зміни навколо себе.
Заохочуємо до участі дітей, що живуть в невеликих містечках та
сільській місцевості з усіх областей України
Заохочуємо до участі дітей з інвалідністю / особливостями
розвитку (дитина має бути автономна та не потребувати
цілодобового супроводу).

Які документи потрібно подати?

Дитина має розказати про себе, про те, чому вона хоче поїхати до
табору, свою мотивацію, чому її цікавлять цінності, на тему яких буде
проводитись табір (екологія, сталий розвиток, здоров’я, толерантність,
інклюзія, демократія, інновації), що б вона хотіла змінити навколо себе,
а також про свій досвід участі у соціальних проектах.
Це можна зробити у формі відео (максимальною тривалістю 1 хвилина),
текстового опису (2 сторінки максимум), аудіо запису (1 хвилина
максимум), малюнків, або за допомогою інших мультимедійних засобів.

Інформація для батьків:








Адреса табору: ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек»,
04075, м. Київ, Пуща-Водиця, 14-та лінія (https://artek.ua/)
Розміщення дітей по 4 дитини в одній кімнаті
5-ти разове харчування
В
таборі
завжди
є
професійний
медик
та
аптечка,
укомплектована на будь-який випадок
Що потрібно взяти з собою, протипоказання та корисні поради
читайте за посиланням https://artek.ua/batkam/
За три дні до від’їзду потрібно взяти медичну довідку 079/о та
довідку про санітарно-епідеміологічне оточення.
Заява від батьків з даними щодо особливостей, вподобань і
талантів дитини.

Як подати заявку
Заповнити форму заявки House of Europe онлайн на платформі
(https://www.houseofeurope.grantplatform.com) - відповісти на питання
анкети та долучити документи згідно переліку:



Розповідь дитини про її мотивацію (у формі відео, аудіо, тексту
або ін.).

Кінцевий термін подання заявок — 15 березня 2020 включно до 15.00. У
разі
виникнення
запитань
пишіть
на
адресу
viktoria.dovgan@houseofeurope.org.ua

Критерії відбору:







Мотиваційна презентація дитини (відео, аудіо, текст або інше)
У таборі будуть представлені діти з усієї території України,
включаючи сільську місцевість
В табір буде відбиратись однакова кількість дівчат та хлопців.
Додаткові бали:
Відсутність досвіду участі в міжкультурних таборах
Внутрішньо переміщені особи
Діти із сільської місцевості (до 60 000 мешканців), малого міста
або міста із недостатньо розвиненою інфраструктурою чи
знаходженням на периферії (незалежно від кількості його
мешканців)

