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Aké sú moje
možnosti?



Prečo Erasmus? čo



Stáž

Erasmus ti ponúka možnosť získať pracovné skúsenosti na niekoľko mesiacov v 

zahraničí a to formou stáže či už vo firme alebo neziskovej organizácii



Iné možnosti

 Erasmus Mundus

 School and Adult Education

 Master Loan

 A iné

 Nevzdávaj svoje žiadosti o grant!!



Mládežnícke výmeny a výmeny pre pracovníkov s mládežou

• Mládežnícke výmeny sú fantastickým priestorom pre získavanie skúseností v oblasti ktorá ťa zaujíma (napr. Mládežnícka politika) a 

zároveň priestorom pre získavanie kontaktov a naberanie skúseností s projektami - lídri projektov sú väčšinou ochotní sa s tbeou

porozprávať ako takéto projekty fungujú

• Mládežnícke výmeny sú pre účastníkov od 13-30 rokov a Výmeny pe pracovníkov s mládežou nie sú obmedzené vekovo

• Konajú sa v rozličných krajinách EÚ

• Čakajú ťa workshopy, cvičenia, prednášky, simulácie, scenáre, súťaže, role play, tripy a pod.

• Či už más záujem robiť akékoľvek projekty alebo rozvíjať sám seba odporúčame takýto tréning/výmenu zažiť a to najmä kvôli praktickým 

skúsenostiam

• Niektoré tréningy sa dokonca venujú téme implementácie projektov





Európska dobrovoľnícka služba a Európsky zbor solidarity

Ďalšou možnosťou je EDS alebo EUS- ide o niečo podobné stáži, ktorá môže trvať 2 

týždne až 12 mesiacov

V tomto prípade nie sú zapojené iba EÚ krajiny, ale organizácie z celého sveta

Najdôležitejší je koncept pomáhania, dobrovoľnosti a snahy zmeniť niečo k lepšiemu

Hradené sú náklady na ubytovanie, cestovné, jedlo, poistenie, jazykový kurz a vreckové



;



Máš ideu na podnikanie a nevieš čo s ňou?

Erasmus ti môže pomôcť začať, budeš

Potrebovať iba jednoduchý business plán.



Ďalšie možnosti

 United Nations Volunteers http://www.unv.org/en/how-to-volunteer.html

 Unesco Young Professionals Programme http://en.unesco.org/careers/young-professional

 AIESEC

 AEGEE Summer Universities

 Work and Travel

 Help Exchange, World Wide Opportunities on Organic Farms, workaway.info

 Internships in EU institutions: http://europa.eu/about-eu/working-eu-

institutions/traineeships/index_sk.htm
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