
Life Skills - Trening Umiejętności Społecznej
Polsko - Węgirska Wymiana MłodzieŜy
2 - 5 lipca 2008, Konstancin Jeziorna, Polska

1

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIE śY

W RAMACH PROGRAMU

‘LIFE SKILLS – TRENING UMIEJ ĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

(Polska i W ęgry)

KONSTANCIN - JEZIORNA
2 - 5 lipca 2008

ORGANIZATOR WYMIANY:
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy

MIEJSCE:
Konstancin Jeziorna
http://cksmg.pl/

Adres:
Zespół Konferencyjno - Szkoleniowy MGiP
Ul. Sienkiewicza 11/13
05-510 Konstancin Jeziorna

CZAS:
Wymiana rozpocznie się 2 lipca obiadem, natomiast zakończy po śniadaniu 5 lipca

ZAKWATEROWANIE I WY śYWIENIE:
Uczestnicy będą zakwaterowani w dwu- i trzyosobowych pokojach.
We wszystkich pokojach znajdują się łazienki.
W czasie trwania wymiany zapewniamy uczestnikom pełne
wyŜywienie oraz prowiant na drogę powrotną do miejsca
zamieszkania.
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CEL WYMIANY:
Uczniowie w Polsce i na Węgrzech biorą udział w podobnym programie, który pozwala im na
zdobycie umiejętności społecznych i nabycie doświadczenia w realizacji projektu na rzecz
lokalnej społeczności. Podczas wymiany młodzieŜ będzie miała moŜliwość wykorzystać
nabyte umiejętności w praktyce, nawiązać nowe kontakty oraz wziąć udział w zajęciach
Budowanie zespołu. Będzie to takŜe okazja do podzielenia się doświadczeniami z
uczestnictwa w programie oraz realizacji projektów. To doskonały moment na integrację i
spotkanie aktywnych młodych ludzi z Polski i Węgier, które moŜe zaowocować wspólnymi
międzynarodowymi projektami młodzieŜowymi.

Dodatkowe zaj ęcia:
- Zajęcia z budowania zespołu
- Gry Uliczne w Warszawie

UCZESTNICY:
W wymianie weźmie udział 15 uczniów w wieku 17 - 21 lat wraz z trzema opiekunami z
kaŜdego kraju - w sumie 36 osób. Zaproszenie na wymianę jest skierowane do uczniów,
którzy brali udział w programie i realizowali projekt w roku szkolnym 2006/2007 (I edycja).

Zajęcia będą prowadzone po angielsku , jego znajomość w stopniu minimum
średniozaawansowanym jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w wymianie.

KOORDYNATORZY I TRENERZY:
Koordynator: Arkadiusz Brzezinski (Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy)
Trenerzy: Tomasz Waleczko, Slawomir Prusakowski, Małgorzata Kowalewska
Budowanie zespołu: Pracownia Psychologiczna

TRANSPORT:
Uczestnicy wraz z opiekunami spotykają się 2 lipca o godz. 13.00 w siedzibie Polskiej
Fundacji Dzieci i MłodzieŜy przy ul. Kredytowej 6/20 w Warszawie, skąd podstawiony
autokar zawiezie uczestników do Konstancina. W ostatnim dniu wymiany po śniadaniu
autokar zawiezie uczestników na Dworzec Centralny w Warszawie.

Koszty transportu do i z Warszawy zostaną zwrócone przez Polską Fundację Dzieci i
MłodzieŜy podczas wymiany na podstawie zakupionych biletów oraz formularza zwrotu
kosztów podróŜy, który uczestnicy wypełnią w Konstancinie.

Wszelkie informacje moŜna uzyskać u koordynatorów lokalnych:
Łódź: Witold Skrzypczyk tel. 042 630 73 03, prom@prom.org.pl
Gdańsk: Małgorzata Kowalewska, tel. 606 983 576, m.kowalewska@pcyf.org.pl
PFDM: Arkadiusz Brzeziński, tel. 022 826 10 16, a.brzezinski@pcyf.org.pl


