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OPIS PROGRAMU 
 „YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości” 

 
 

„YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości” jest programem Europejskiego Forum 
Młodzieży (EFM), przygotowanym we współpracy z CCW – Training Academy z Cardiff w Wielkiej 
Brytanii. Jego celem jest wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi, rozwijanie twórczego 
myślenia i różnych aspektów komunikacji oraz umiejętności służących podniesieniu umiejętności 
współpracy w grupie, a także - zrozumienie istoty międzykulturowości.  
 
Program szkolenia obejmuje 7 bloków tematycznych:  
 

 Rozwój osobisty i budowanie marki. 
 Komunikacja i praca w grupie. 
 Efektywne zarządzanie czasem. 
 Twórcze myślenie. 
 Międzykulturowość. 
 Tworzenie projektu. 
 Techniki efektywnego uczenia się.  

 
Zdobyta podczas obozu szkoleniowego wiedza i umiejętności pozwolą młodym ludziom aktywnie 

włączyć się w społeczeństwo obywatelskie współczesnej Europy. 
 

Zdobyte wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwolą młodemu człowiekowi poczuć się pewnie  
i swobodnie na każdej, wybranej przez niego uczelni lub na polskim lub zagranicznym rynku pracy. 
 

Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych  
i praktycznych ćwiczeń - zarówno w języku angielskim (ok. 80% zajęć), jak i w języku polskim - przez 
szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Hiszpanii, 
Rumunii, Portugalii, Indii, Ugandy, Wietnamu, Kolumbii, Peru, Turcji. 
 
 

 
Europejskie Forum Młodzieży posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji  

pozaformalnej na rzecz młodzieży i w związku ze swoją działalnością otrzymało  
1 grudnia 2011r., podczas uroczystej Gali Wolontariatu w Warszawie, wyróżnienie  
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jako wyraz szczególnego uznania za pracę na rzecz 
młodzieży i zaangażowanie w Wolontariat Europejski, edukację pozaformalną a także aktywne 
realizowanie postulatów Europejskiego Roku Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej. 
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W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z zasadami 

projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), międzynarodowych wymian młodzieży, możliwości 
studiowania za granicą i odbywania stażu zawodowego, organizowanego w ramach Programu 
Erasmus+. 

 
Każdemu uczestnikowi szkolenia umożliwi się także prowadzenie konwersacji w języku angielskim 

oraz poznanie wolontariuszy goszczonych przez EFM oraz kulturowości państwa,  
z których pochodzą. 

 

Po zakończeniu szkolenia Europejskie Forum Młodzieży prześle wszystkim zainteresowanym 
aktualne informacje na temat projektów Wolontariatu Europejskiego i wymian młodzieży. 
 

Każdy uczestnik projektu otrzyma Certyfikat, potwierdzający ukończenie szkolenia  
w ramach programu „YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości“. 
 

 

ZAPEWNIAMY: 

 zakwaterowanie w obiektach o bardzo wysokim standardzie; 

 możliwość bezpłatnego korzystania z bezprzewodowego Internetu na terenie ośrodka; 

 bezpłatny parking dla grup przyjeżdżających własnym środkiem transportu; 

 trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja); 

 możliwość bezpłatnego korzystania z atrakcji ośrodka; 

 bezpłatny pobyt 1 opiekuna, przypadającego na 15 uczniów. 
 

 

CO WARTO WIEDZIEĆ: 
 

Organizator przewiduje możliwość zorganizowania wycieczek podczas trwania szkolenia: 
Kłodzko/ Wambierzyce/ Duszniki Zdrój/ Stronie Śląskie/ Kletno/ Kudowa Zdrój/ Czermna – Kaplica 
Czaszek/ Góry Stołowe – koszt ok. 30 zł/ os. 
 

DOJAZD: 

Wszyscy uczestnicy szkolenia, podróżujący publicznym środkiem 
transportu, zostaną odebrani ze stacji PKS lub PKP położonej najbliżej 
miejsca zakwaterowania grupy w ramach obozu „YouthMaSter – 
Akademia Młodych Osobowości”. Grupy mogą również dotrzeć tam 
własnym środkiem transportu. 
 
KONTAKT: 
 

Europejskie Forum Młodzieży (EFM)  
Plac Wolności 5/5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Poland 
Tel. +48 74 8110 223,  
 

Koordynator: Karolina Góral-Bernacka 
Adres e-mail: karolina.goral-bernacka@efm.org.pl 

 

Wszystkim Uczestnikom życzymy miłej podróży i do zobaczenia! 

Trenerzy i wolontariusze EFM 


