ENRICH - Reveal YouropEaN Cultural Heritage

VESZPRÉM VÁROS

Ö N KO R M Á N Y Z ATA
PÁLYÁZATOT HIRDET!
A PÁLYÁZAT LEHETŐSÉGET NYÚJT
közreműködést egy nemzetközi projektben
utazási lehetőséget a partnervárosokba: Eisenstadt (Ausztria),
Passau (Németország), Ptuj (Szlovénia), Tartu (Észtország)

A PROGRAMRÓL
Az ENRICH program célja, hogy választ találjon a kulturális értékek
széleskörő közvetítésére, kiemelten a fiatalokat célzó aktív bevonás
ösztönzésére. Számos olyan kulturális épület, érték, szokás található
Veszprémben, mely a helyiek számára ismert, szeretett, sokat
látogatott, de egy turista magától nem találna rá, nem tudna róla,
holott számára is értékes és érdekes lehet. Köszönhetően annak,
hogy más európai városok is küzdenek hasonló problémával, a
program fő célkitűzése, hogy ezeket az értékeket felelevenítsük,
majd közös megoldást találva mindenki számára láthatóvá tegyük.
TALÁLKOZÓK
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JELENTKEZZ A PÁLYÁZATRA:
ha 16-25 éves vagy, Veszprémben tanulsz, vagy élsz

havi 1 találkozó Veszprémben 2018 októberétől 2019 júniusáig
nemzetközi találkozó Veszprémben 2 alkalommal, várható
időpontok: 2019. május 9-10. és 2020. február 25-26.

nemzetközi találkozók külföldön, ahová Veszprémből 2-2
fiatal utazik el egy-egy helyi döntéshozóval.

ha jól tudsz kommunikálni angolul (minimum középszinten)
ha érdekel a kultúra, a kulturális örökség és szívesen megosztanád
másokkal ezekkel kapcsolatos nézeteidet
ha segítenél lakóhelyed felfedezésében az oda látogatóknak
ha szívesen találkoznál Veszprém és más európai városok
fiataljaival és döntéshozóival!

JELENTKEZÉS
A kitöltött jelentkezési lapot (linken elérhető)

2018. október 7-ig
kell elküldeni a knauer.anna@gov.veszprem.hu címre,
melyhez csatolni kell
egy maximum 1 oldalas (A/4, 12-es betűméret, szimpla sorköz)
angol nyelvű motivációs levelet
vagy
maximum 2 perc hosszúságú angol nyelvű videó linkjét (FTP,
tárhely, fájlküldő szolgáltatás), ahonnan a videó letölthető.
A motivációs levélben vagy videóban mesélj magadról és fejtsd ki,
hogy miért érdekel a program! Együttes jelentkezés esetén* max. 3
oldalt és max. 5 perces videót kérünk.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, KREDITPONT
A résztvevő diákok a programban töltött időt elszámolhatják kötelező
közösségi szolgálatként, az egyetemista hallgatók pedig kulturális
kreditpontként.

BÍRÁLAT
A jelentkezési anyagok alapján egy zsűri választja ki a program
résztvevőit, összesen 10-15 főt. Az eredményről várhatóan
2018. október 8-ig küldünk értesítést.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
megfelelő angol nyelvtudás
kommunikációhoz szükséges)
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kreativitás, érdeklődés a program céljai iránt, különösen, ha
grafikus ismeretekkel is rendelkezel
nyitottság más kultúrák megismerésére.
*egy iskolából vagy egy osztályból több fő együttes
jelentkezése előnyt jelent!

JELENTKEZZ!
KAPCSOLAT
További információ a projektben való részvételi lehetőségről:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/
palyazatok-allasok-hirdetmenyek/palyazatok/6487-enrich
KNAUER ANNA, projektkoordinátor
Tel.: +36-88/549-277
E-mail: knauer.anna@gov.veszprem.hu

