TARPTAUTINĖS GALIMYBĖS
Rugsėjis 2012

Kas mėnesį išeinančiame naujienlaiškyje skelbiama pagrindinė ateinančių tarptautinių
renginių bei stovyklų informacija. Daugiau apie galimybes sužinoti arba užsiregistruoti į
renginį galima rašant laišką Užsienio ryšių skyriui: international@skautai.lt
Kai kurių renginių registracija gali nebegalioti arba informacijoje gali būti netikslumų.

Kas? Moot Canada 2013 – Pasaulinis roverių susitikimas
Kada? Rugpjūčio 8-18, 2013
Kur? Kanada
Kam? Dalyviai: 18-25 metų, IST (savanoriai): 26 metai ir daugiau
Kiek? Dalyviams 675 Kanados dolerių, savanoriams 540 Kanados dolerių, plius kelionės, draudimo išlaidos
Programa: žygiai po Kanadą, didžiausių miestų pažinimas tarptautinėse skiltyse – susidėk programą pats!
Daugiau info: http://www.mootcanada2013.ca/

Kas? Planet’13 – Aukštutinės Austrijos skautų stovykla, tarptautinė Jamboree
Kada? Rugpjūčio 5-14, 2013
Kur? Eggenberg, Austrija
Kam? Vaikams ir jaunimui
Kiek? Dalyviams ir jų vadovams 280 EUR plius kelionės, draudimo išlaidos
Programa: tikslinama
Daugiau info: http://www.planet13.at/?lang=en

Kas? Poacher 2013 – Lincolnshire skautų tarptautinė stovykla
Kada? Liepos 27 – rugpjūčio 3, 2013
Kur? Lincolnshire Events Centre, Lincoln, Jungtinė Karalystė
Kam? 10-16 metų skautams su vadovais
Kiek? Dalyviams 150 svarų (nuo vasario brangs), vadovams – 40 svarų plius kelionės, draudimo išlaidos
Programa: žygiai, pionerija, plaukimas baidarėmis, kanojomis, išgyvenimo pratybos ir daug kitų smagių užsiėmimų..
Daugiau info: http://www.poacher2013.org.uk

Kas? Stavanger 2013 – Norvegijos skautų asociacijos tautinė stovykla
Kada? Liepos 6-13, 2013
Kur? Stavanger, Norvegija
Kam? 11 metų amžiaus skautams ir vyresniems
Kiek? 265 EUR
Programa: žygiai skiltimis, pionerija, socialiniai projektai, jūrinis skautavimas ir daug kitų..
Daugiau info: http://www.stavanger2013.no

Kas? Ilgalaikė savanorystė pas Bulgarijos skautus (Europos Savanorių Tarnybos projektas)
Kada? 10-12 mėn pradedant nuo 2012 spalio
Kur? Varna, Bulgarija
Kam? 18-30 metų amžiaus skautams
Kiek? 10% kelionės išlaidų, kišenpinigiai savoms išlaidoms (projektas dengia 90% kelionės išlaidų, draudimą,
apgyvendinimą ir pragyvenimą)
Programa: darbas su vietiniais jaunesniaisiais skautais bei skautais, taip pat mokymų vadovams organizavimas
nacionaliniu lygmeniu, siekiant sukurti mokymų sistemą organizacijoje.
Daugiau info: http://www.skautai.lt/index/article/id/57

Kas? Interamerican Scout Moot – Interamerikos regiono roverių susitikimas
Kada? Gruodžio 27, 2013 – sausio 4, 2014
Kur? Visa Brazilija
Kam? 17-21 metų amžiaus skautams (jei tau tiek bus 2013 metų gruodžio 27), IST: 22 ir daugiau
Kiek? Dalyvio mokestis (bus patikslinta), kelionės ir draudimo išlaidos
Programa: keturių dienų žygis su tarptautine skiltimi po pasirinktą Brazilijos regioną, penkios dienos įvairiausių
užsiemimų stovykloje, įspūdingas Naujųjų Metų sutikimas!
Daugiau info: http://www.mootscout.org/en/

Kas? Value Based Leadership – aukštesnio lygio skautiški lyderystės kursai
Kada? Vyks keturi moduliai:
1. Lapkričio 9 -11, Stokholmas
2. GruodŽio 14-16, Helsinkis
3. Vasario 8-10, Stokholmas
4. Balandžio 4-7, Stokholmas
Kur? Suomijoje ir Švedijoje
Kam? 20-25 metų amžiaus aktyviems skautams, geros anglų kalbos žinios
Kiek? Baltijos šalių dalyviams: visas kursas tik 100 EUR! Kelionių išlaidas ir maitinimą dengia Lyderystės Fondas.
Programa: Tai unikali mokymų programa, kombinuojanti nevyriausybinių organizacijų bei verslo įmonių patirtį.
Kursą sudaro keturi moduliai (savaitgaliai), kuriems mentoriaus patyrę viešojo ar privačiojo sektoriaus ekspertai,
grupinės bei individualios užduotys tarp modulių. Mokymų metu įgausite tiek teorinių, tiek praktinių žinių apie
lyderystę, kurias panaudosite ugdant asmenines lyderio savybes bei praktiškai panaudojant užėmus vadovaujančias
pareigas. Apie norą dalyvauti reikia pranešti iki Rugsėjo 27 dienos!
Daugiau info: http://www.scout.se/index.php?option=com_content&view=article&id=10801&Itemid=1043

