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Tárgy:Aktuális nemzetközi programok az ICRP Budapest szervezésében

Dátum:Wed, 11 Apr 2018 14:45:12 +0200

Feladó:ICRP Budapest <ins�tute@culturalrela�ons.org>

Címze�:ceo@culturalrela�ons.org

Kedves Címze�!

Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az Ins�tute for Cultural Rela�ons Policy (ICRP) alábbi nemzetközi
képzéseit. A szállást és étkezést minden esetben a szervezők állják, az ú�költséget pedig a mobilitás után
szintén visszatérí�k az Erasmus+ program szabályainak megfelelő összeghatárig. A programokra csak magyar
állampolgárok vagy magyarországi lakcímmel rendelkező személyek jelentkezhetnek, azonban hallgatói
jogviszony nem szükséges a részvételhez. További információ és jelentkezés: ins�tute@culturalrela�ons.org

Üdvözle�el, az ICRP csapata

Kick-off for Social Inclusion 2 Erasmus+ i�úsági csere
Helyszín: Trakai – Riterio krantas, Litvánia
Időpont: 2018. április 30 – május 8.
Téma: a sport és a társadalmi bevonás kapcsolata
Életkor: 17–23

1, 2, 3 –  and out you are? Inclusion and community learning via games Erasmus+ tréning
Helyszín: Potsdam, Németország

Időpont: 2018. május 2–7.

Téma: társadalmi bevonás, a „mi” és „ők” konfliktus feloldása non-formális módszerekkel
Életkor: 20+

#OnACT Erasmus+ tréning

Helyszín: Brezna Village, Plužine, Montenegró
Időpont: 2018. május 5–13.

Téma: új módszerek az i�úsági munkában és az i�úságügyben
Életkor: 18–25

If not you, then who? Erasmus+ i�úsági csere
Helyszín: Trakai – Riterio krantas, Litvánia

Időpont: 2018. május 18–25.
Téma: európai egység és szolidaritás, az EU jövőképe

Életkor: 18+
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S.E.N.S.E.  – Social Entrepreneurship and Key Skills for the Future Erasmus+ i�úsági csere

Helyszín: Viterbo, Olaszország

Időpont: 2018. július 23–29.

Téma: munkaerő-piaci kihívások, karrierépítés és coaching

Életkor: 18–20

The wave effect: The power of volunteering hosszú távú EVS-projekt

Helyszín: Cagliari – Szardínia, Olaszország

Időpont: 2018. május – 2019. január

Téma: A fogadó szervezet (TDM 2000) az egyik legnagyobb szardíniai i�úsági centrum, amely számos

változatos programmal és felada�al várja a munkájába bekapcsolódni vágyó fiatalt.

Életkor: 18–30

--------------------------------------------------------

Institute for Cultural Relations Policy

E-mail: institute@culturalrelations.org
Web: culturalrelations.org
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Twitter: http://twitter.com/ICRP_Budapest
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Phone: +36-20-572-5972
Postal address: H-1131 Gyongyosi u. 45. 8. lh. fszt 3. Budapest, Hungary
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This email and any attachments to it may be confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient of this email, you must neither take any action based upon its contents, nor copy or show it to
anyone. Please contact the sender if you believe you have received this email in error.
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