
 

 

Nabídka výkonu dobrovolné služby v rumunském Baia Mare 
 

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., který je provozovatelem informačního střediska Europe 
Direct Bruntál, nabízí mladým lidem se zájem o sportovní a outdoorové aktivity možnost 
účasti v dobrovolnickém projektu Gate to Inclusive Multicultural Europe . 
 
Místo:   Baia Mare, Rumunsko 
Datum:  od 1. července 2014 do 31. srpna 2014 
Činnost: práce s dětmi a mládeží 
Cena:   plně hrazeno z programu Mládež v akci 
 
Projekt je určen mladým lidem ve věku 18-30 let s trvalým pobytem na území České 
republiky . Doba trvání dobrovolné služby jsou dva měsíce. Jedná se o projekt v rámci 
Evropské dobrovolné služby (jedna z pěti operativních akcí programu Mládež v akci).  
 
Zájemci je z 90 % hrazeno cestovné (tam i zpět) a plně hrazeno ubytování, strava, místní 
doprava, jazykový kurz, cestovní zdravotní pojištění a kapesné.  
 
Místem výkonu dobrovolné služby je Americká mezinárodní škola v Transylvánii (American 
International School of Transylvania) - http://aistschool.ro/. Náplní práce dobrovolníka bude 
pořádání nejrůznějších akcí, her, výletů a aktivit pro děti a mládež. Primárně zaměřeno na 
neformální vzdělávání prostřednictvím sportovních a outdoorových aktivit pro děti 
v mateřských a základních školách. Dobrovolník získá i příležitost prezentovat českou kulturu 
na večerních workshopech.  
 
Jedinou podmínkou pro účast v projektu je věk v rozmezí 18-30 let, trvalý pobyt na území 
ČR, zájem o sportovní a outdoorové aktivity a kladný vztah k práci s dětmi a mládeží. 
 
Účastí v projektu získáte neocenitelné pracovní zkušenosti, dovednosti a nové znalosti, 
poznáte jinou kulturu, jazyk, přátele, zdokonalíte se v angličtině a mnoho a mnoho dalšího . 
 
Na výjezd Vás připravíme. Poskytneme Vám potřebné informace, zajistíme administrativní 
záležitosti, sjednáme cestovní zdravotní pojištění, vyšleme Vás na před-odjezdové školení 
a budeme s Vámi v kontaktu po celou dobu dobrovolné služby. 
 
Máte zájem? Neváhejte nás kontaktovat!  
 
Informační středisko Europe Direct Bruntál, Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál. E-mail: 
europe.direct@iregio.org. Tel.: +420 558 846 420 
 
Přihlášky do projektu prosím zasílejte do 31. března 2014, včetně. 


