Výzva na školiteľa/školiteľku:

ESCalátor 2022
Názov:
Sídlo:
Krajina:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Slovenská republika
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. - generálny riaditeľ
Mgr. Matúš Zibala
00164348
2020798714
SK2020798714
Štátna pokladnica
SK71 8180 0000 0070 0067 7371
matus.zibala@iuventa.sk

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre
oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie
“ESCalátor 2022”.
Zameranie školenia
Školenie je zamerané na propagáciu programu Európsky zbor solidarity. Cieľom školenia je zvýšiť
povedomie mladých ľudí o možnostiach ESC aktivít a pripraviť ich a podporiť, aby sa mohli a vedeli
perspektívne zapojiť do programu prostredníctvom žiadostí o projekt v oblasti solidarity.
Ciele


Budú zamerané najmä na pochopenie programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a
projektového manažmentu, oboznámiť sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi
žiadosti, skvalitniť ich projektové zámery aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských
schopností, a pod.

Cieľová skupina
Školenie je určené:
- mladým ľuďom (vo veku 18 – 30 rokov)
Ďalšie špecifické skupiny môžu byť definované počas prípravného stretnutia.
Dátum a miesto konania
Žilina, Hotel Galileo
Plánovaný dátum: 8.-11.9.2022
Tím



dvaja školitelia – zodpovední za program, metodológiu a záverečnú správu.
dvaja pracovníci Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (ďalej
len ´´NA´´) – zodpovední za organizačnú časť školenie (koncept, propagácia školenia,
kooperácia s inými národnými agentúrami, výber účastníkov, logistika, atď. )

Profil školiteľa
Kandidáti majú mať vzdelanie a kompetencie v oblasti:






Program Európsky zbor solidarity
Projektový manažment
Práca s mladými ľuďmi
Rozvoj líderstva
Nie je potrebná znalosť anglického jazyka

Školiteľské úlohy zahŕňajú nasledovné:






účasť na prípravnom stretnutí
spolupráca v školiteľskom tíme a s NA
príprava, realizácia a vyhodnotenie školenia
vytvorenie záverečnej správy zo školenia

Odmena pre školiteľa
5 plných dní (200 €/ deň): 3 pracovné dni plus 2 dni na prípravu a zhodnotenie
 3 pracovné dni počas školenia;
 extra 2 dni na prípravu a zhodnotenie (zahŕňa individuálnu a tímovú prípravu, prípravné
stretnutie, zhodnotenie počas a priamo po skončení školenia + záverečná správa; prípravné
stretnutie a záverečná správa sú už zahrnuté v odmene);
 ubytovanie, strava a cestovné je plne hradené.
Celková mzda: 1000€
Prípravné stretnutie



Prípravné stretnutie je naplánované na základe dohody.

Deadline
Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu matus.zibala@iuventa.sk do
30.8.2022.
Pre viac informácií, prosím kontaktujte Mgr. Matúša Zibalu: matus.zibala@iuventa.sk

