
Повик за волонтери

12та Смотра

Период: 14-22 Јули 2018
Место: Скрабатно, Македонија
Рок за аплицирање: Среда (20 Јуни ) 11:00
Драги пријатели,
Центар за интеркултурен дијалог бара тим на ентузијасти да бидат дел од 12та Смотра
организирана од Сојуз на извидници на Македонија. CID ќе биде дел од Смотрата со тим на
волонтери кои во рок од неколку дена ќе организираат разновидни активности за SDGs (цели за
одржлив развој), култура и традиција.
Што се бара од вас како волонтер?
- Да бидете активно вклучени за време на активностите
- Да бидете запознаени со принципите на неформалното образование
- Да бидете подготвени да поминете неколку дена на планината, спиејќи во заеднички шатор
- Предност ќе им се даде на активните волонтери од CID Волонтерски Клуб и CID Академија
Какви бенефиции ќе добиете?
- Сместување во шатори, храна и транспорт ќе бидат покриени
- Нови пријателства од целиот свет
- Ќе ги научите вредностите на извидништво, принципи и животен стил
- Откривање на нови начини за спроведување на неформално образование
- Многу забавава и колоритни спомени од лето 2018
За Смотрата:
Смотрата е најголемиот настан кој го организира еден сојуз и истиот претставува голем собир на
извидници и млади во еден камп, кои во текот на една недела живеат заедно и го искусуваат
извидничкиот живот во вистинска смисла. Како дел од програмата на овогодинешната Смотра, 18
јули 2018 година е планиран како Отворен ден за организациите од невладиниот сектор каде тие
би одржале работилници од своето поле на работење и дејствување, како би можеле младите од
Македонија и европските земји – учеснички подобро да се запознаат со целите на овие
организации и да придонесат за подобро утре за сите нас!
Како да аплицирате?
За да аплицирате, ве молиме пополнете го следниот Google Form до петок (20 Јуни) 11:00
За повеќе информации, контактирајте не на info@cid.mk или јаветесе на 071 390192

