
zw I4/ZEK O CHOTNTCZYCH sTRAZy POZARNYCH
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ

00-340 Warszawa, ul. obozna i, tet./fax 0-22 827 -53_29, centata 0_22 826-52_91
wwwzosprp.pl, e-mail; zg@zosprp.pt, Nlp 526_02S-14_11. REGoN: 007024050

ot864o Do11
Warszawa, 13.01.201 1 r.

Druh/na Dyrektor

Zatzqdu Wykonawczego
Zarzqdu Oddzialu Wojew6dzkjego
Zwiqzku OSP RP
- wszyscy -

ZwiEzek Ochotniczych Strazy pozarnych Rp jnformuje, Ze w dniach 17_2O tutego
biezqcego roku w Mikuszewie, woj. wielkopolskie odbgdzie sie szkolenie dla os6b
zarnteresowanych wykozystaniem animacjj jezykowej w organizacji polsko-nremieckich
oboz6w l\4DP.

Po raz pierwszy w szkoleniu wezmje udzjal grupa niemiecka.
Ze wzglQdu na specyficznq tematykg spotkania nje przewjdujemy timitu na

poszczegdlne wojew6dztwa.

Udzial w szkoleniu jest bezplatny, nie zwracamy koszt6w dojazdu.
Termin zgloszenia uplywa 4 lutego br., jednak ze wzglgdu na ogranrczonq itos6

miejsc prosimy o jak najszybsze przeslanie kartv.

W zalqczeniu - karta zgloszenia i program spotkania.

Z powaaaniem

u Wykonawczego

Sporzqdzita fVToIrka harlow' cz

Dytektot Zatzq

u OSPIRP
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Zaproszenie na szkolenie dla animator6wpolsko-niemieckich

spotkafi rnlodziezy i wnioskodawc6w PNWM

17-20.O2.2011r.

Zwi4zek Ochotniczych Strazy po2arnych Rp od 2003 roku petni funkcjq
jednostki centralnej Polsko-Niemieckie; Wsp6tpracy Mtodzie2y IpNWM]. Jednyrn
z wainych zadaf jednostki centralnel jest dziatalnosa szkoleniowa, slu24ca
podnoszeniu jakoSci polsko-niemieckich spotkari mlodzieiy,

Zapraszamy do udziatu w polsko-niemieckim szkoleniu po6wiqconym

tematyce animacji jgzykowej. Szkolenie jest organizowane wsp6lnie z niemieck4

organizacj4 pozarniczE Deutsche Jugendfeuerwehr, kt6ra pelni funkcjq jednostki

ccntralnej PNWM dla Mlodzie,owych Drt2yrnPozar:oiczych w Niemczech.

Co to animacia iqzykowa?

Jest to metoda pracy \4ykorzystujEca proste cwiczenia jgzykowe w luznej,

zabawowej formie, Animacja jQzykowa jest nieoceniona podczas spotkari polsko-

niemieckich jako forma integracji, nauki jgzyka, przygotowania grupy do

wyjazdu.

Termin szkolenia - 17-20 lutego 2011roku

Miejsce - Miqdzynarodowy Dom Spotkari Mlodzie2y w Mikuszewie,

woj. wielkopolskie [www.mikuszewo.org)

Termin zgtoszenia - 4lutego 2011 r.

Uczestnicy:

20 os6b z Polski

20 os6b z Niemiec



Wsp610rganizatorzy:

Zwi4zek 0chotniczych Stra2y Po2arnych RP

Miqdzynarodowy Dom Spotkai MlodzieZy w Mikuszewie

Polsko-Niemiecka Wsp6ipraca MiodzieZy

Udzial w szkoleniu iest bezplatny. Nie zwracamy koszt6w doiazdu.

Szkolenie jest przeznaczone zar6wno dla doiwiadczonych organizator6w

miqdzynarodowej wymiany mlodzie2t jak r6wnieZ dla os6b, kt6re rozpoczymaj4

trudn4 drogq animatora spotkai. Nie jest uf,rmagana znajomosd jqzyka

niemieckiego. Zapewniamy pomoc tlumaczy.

Opr6cz zajgi zwi4zanych z animacjE jqzykow4 przewidziano r6wnie2

szkolenie dotycz4ce zasad wnioskowania o dotacje ze 6rodk6w polsko-

Niemieckiej Wsp6ipracy Mlodzieiy i rozliczania dofinansowania fgrupa
p o cz4lkujlca i zaaw an s owana).

ZgJosze\ia naleiy przesylai na adres:

Zwi4zek Ochotniczych StraZy Pozarnych RP

[Dzial ProgramowyJ

ul. OboZna 1,00-340 Warszawa

faks 022 827 53 29, monika.karlowicz@zg.zosprp.pl

Zgloszenia bgd4 przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku

wigkszej iloSci chQtnych ni' miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

Przeslanie zgioszenia nie jest r6wnoznaczne z zakwalifikowaniem siq do

udzialu w szkoleniu.

Monika Karlowicz



KARTA UCZESTNIKA KURSU

Szkolenie dla animatot6w polsko-niemieckiej v,.ymiany mfodzierry i wnioskodawc6w pNWM

17.-20.02.2011 r.r Mikuszewor woi. wi€tkopolskie

Imiq, nazwisko

Ochohricza SEaZ Pozama

Funkcia w OSP i Zwiazku OSP RP

Do6wiadczenie w migdzynarodowej rry.mianie nr,todzie4 r:

Do6wiadczenie we $rioskoq.aniu o dotacie PNWM:

Oczekiwania dot. szkolenia:

TAI. NIE

Planow.ny przyiazd: ! smoch6d osobovy

! poci4g, autobus (Poznari, Wrze6nia, Sroda Wielkopolska*)

Otganizatorzy przewiduiq morliwo66 zorganizowania transportu do Mikuszewa z Poznania, Wrze6ni lub
Srody Wielkopolskiej. Szczeg6iowa informacja zostanie podatra po zamknigciu listy uczestnik6v/.

*Nalery zakre;1i6 wlaiciwe miasto docelowe

Wrrazm zgodewzwia2kuzart.23 ust.lpkr 1 i ust.2 usta$r z dni2 29 sierptua 1997 r. o ochronie ddrch
osoboeych 2. U. \r 131, po,. 883) na przei$ azmie ptze2 Z^t2ad Gt6ny Zsnazku OSP RP noich ddlch
osobow)'ch na potizebl dzial.lnolci statutoqEj.
Potwierdzam otrzymanie wiadonoici, :e:

1 . ,\dminisratorem dblch ie$ Aiuo Zarz4du cl6vnego Zsi4zku OSP RP, d. Obotna I , l\hiszaw
2. Pr,rsluguje rr prawo wgladu do moich dmlch orz ich popNiatue n^ wannlach oke{lonlch w usr,eie o

ochronie danych osoboqch,
1 Dre o.o l ,^-e I r^Jr- ,ne,r  dob.ouoiJxc

Siwieidram zgodnosa pos.t 2sz) ch danrch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cnd4 podp6 osob] qp€tdaja.€i)
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Szkolenie dla animator6w polsko-niemieckiei wJrmiany mlodzieZy

i wnioskodawc6w pNWM

Mikuszewo, 17.-20,O2.ZOLI r,

Cele:

1. Przekazanie wiedzy na temat roli i sposob6w wykoEystania animacji jqzykowej

wrealizacji polsko-niemieckich spotkai mlodzie2y.

2. Przekazanie informacji na temat zasad dzialania PNWM i jednostki centralnej.

3. Zapoznanie uczestnik6w z zasadami wnioskowania o dotacje PNWM i rozliczania

przyznanych 3rodk6w.

Metodyl

1. Zajeciateoretyczne.

2. Zajeciaprakrycz\e indywidualne i w malych grupach.

3. W).miara du!wiadczeil, dyskusja.

Szkolenie iest organizowane dziqki wsparciu finansowemu i merltorycznemu

Polsko-Niemieckiet Wsp6lpracy MlodzieZy

program:

MiqdzynarodowyDomSpotkaf Mlodzie4./ [www.mikuszewo.orgJ

Mikuszewo 23, 62-320 Miloslaw, woj. wieikopolskie

Mie,sce:

17.O2.2Oll (czwart:ek)

do godz.17.OO - Pruyjazd, zakwaterowanie

[dla chqtnych planowany transfer z Poznania, Wrze6ni, Srodywlkp.

- zgodnie z irdywidualnymi ustaleniami i moiliwoSciami gospodarza)



godz. 18.00 - Kolacja

godz. 19.00 - powitanie, om6wienie programu

-,,poznajmy sie,, _ gry i zabawy integracyjne

18.02.2011 (piEtek)

godz. 8.00 - Sniadanre

godz.9.00 - PNWM w pigulce

. grupa polsko-niemiecka dla pocz4tkuj4cych

fprowadzi MDSM Mikuszewo]

o grupy PL i D dla zaawansowanych (prowadz4

jednostki centralnel

godz, 10.30 - Przerwa

godz. 11-00-13.00 - Animacja jezykowa

godz. 13.00 - Obiad

godz.1+.00-77.00 -Animacjajqzykowa

godz. 18.00 - Wizyta w OSp

_ Kolacja

19.02.2011 (sobota)

godz.8.00 - Sniadanre

godz.9.00 - Animacja jqzykowa

godz, 10.30 - Przerwa

godz. 11.00-13.00 - Animacja jqzykowa

godz. 13.00 - Obiad

godz'14.00-U.00 -AnimacjajQzykowa

godz. 18.00 Kolacja

- po kolacji - ewaluacja spotkania

8od2.20.30 - Klub/koncen/piwnica [propozycja]

2O.02.2011 {niedziela)

godz.8.00 - Sniadanie

godz.9,OO - Transfer do poznania, WrzeSni, Srody Wkp.
- zgodnie z indywidualnj.mi ustaleniami i moiliwo6ciami gospodarzal

_ Wylazd



Uwagi dotycz4ce zakwaterowania i wyzywienia:

. Zakwaterowanie przewidziane jest w pokojach dwu- i trzyosobowych (wsp6lna

lazienka dla dw6ch pokoi).

. Sniadania i kolacje podawane sq w MDSM Mikuszewo, obiady w pobliskim

zajeLdzie.

Uwagi dotycz4ce szkolenia:

. Podczas zajqa obowi4zuje &ygodny str6j codzienny, nie przewidujemy

oficjalnych punkt6w programu. Prosimy o zabranie cieplejszej odzie2y [Dom
Spotkaf znajduje sig w budlnku XIX w. palacyku).

Uwagi dotycz4ce dojazdu:

o Mikuszewo le2y 60 km na poludniowy wsch6d od poznania.

. Podr6i samochodem - fias4 A2, skrqcaj4c w kierunku Wrzesni/cniezna,

z Miloslawia - w kierunku Pyzdr.

r Podr62 PKP - najbliisze stacje kolejowe znajdujE siQ we Wrze6ni i w Srodzie

Wkp. (ok 20 lcn od Mikuszewal. W dniach 17.02. i 2O.O2. organizatorzy oferujE

jeden bezplatny transport minibusem na trasie poznari-Mikuszewo.

O szczegrilach uczesmicy zostan4 poinformowani po zakoriczeniu rekrutacji.

Osoba odpowiedzialna za realizacjg szkolenia z ramienia ZwiEzku OSp Rp:

Monika Karlowicz, tel.22 826 52 91wew.720,601, 9I7 A19,

monlka.karlowicz@zg.zosprp.pl

Sporz4dziia: Monika Karlowicz


