**Evropská dobrovolná služba v Mnichově**
Hledá se dobrovolník/dobrovolnice
pro mezinárodní práci s mládeží
Od září 2018 nabízí Junge Aktion v centrále AckermannGemeinde v Mnichově opět možnost pro mladého člověka z
České republiky nebo Slovenska vykonávat po dobu 12 měsíců
evropskou dobrovolnou službu.
JUNGE AKTION der ACKERMANN-GEMEINDE je společenství dětí a mladých lidí z
Německa ve věku od 10 do 26 let. Svými projekty a aktivitami přispívá k „Evropě lidí“.
Tato organizace vznikla v roce 1950 jako společenství mladých lidí odsunutých z Čech,
Moravy a Slezska. Mezi její hlavní cíle patří díky její historii setkávání se středo- a
východoevropskými sousedy. Junge Aktion je členem Aktion West-Ost ve Svazu německé
katolické mládeže (BDKJ).
Pokud máš zájem podílet se spolu s Junge Aktion dvanáct měsíců na přípravě a realizaci
mezinárodních setkání mládeže z Česka, Německa, Slovenska a Maďarska, naučit se
spoustu nových věcí, zašli nám svou žádost!
Co Tě čeká?
 aktivní a pestrý rok
 různé úkoly v rámci projektů i při práci v kanceláři, spolupráce s kolegy a
dobrovolníky Junge Aktion a její zastřešující organizace Ackermann-Gemeinde
 příprava symposií, akcí, seminářů a dalších mezinárodních projektů
 mnoho interkulturních zkušeností
Co obdržíš?
 měsíční kapesné a stravné
 ubytování na studentské koleji
 zdravotní, úrazové a životní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu
 účast na dvou seminářích pro dobrovolníky v Německu, kde poznáš ostatní
dobrovolníky z celé Evropy
 jazykový kurz dle tvých znalostí
 Youth pass - doklad o absolvování dobrovolné služby
Pokud je ti od 18 do 26 let, máš dobrou znalost němčiny a od září 2018 do srpna 2019
čas a zájem, můžeš se ucházet o místo u Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde (jungeaktion@ackermann-gemeinde.de).
Petr Veselý, náš nynější dobrovolník, ti rád poskytne bližší informace a poví o svých
zkušenostech (evs@junge-aktion.de).
Uzávěrka výběrového řízení je 17. května 2018.
Ucházet se můžete s následujícími podklady: životopis a motivační dopis v německém
jazyce na junge-aktion@ackermann-gemeinde.de.

Těšíme se na tvou žádost!
Amálie Kostřížová
Jednatelka Junge Aktion

