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Worcation – Zjednoczeni w ró?norodno?ci

Lubisz odkrywa? histori?? Szukasz pomys?u na ciekawe sp?dzenie lata? Zapisz si? na
„Worcation” i sp?d? lato w Europa-Mie?cie Zgorzelec-Görlitz!
Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. serdecznie zaprasza na mi?dzynarodow?
wymian? m?odzie?y WORCATION. Projekt odb?dzie si? od 31.07. do 14.08.2021 r. w EuropaMie?cie Zgorzelec-Görlitz.
Worcation oznacza twórcz?, mi?dzynarodow? prac? w historycznym miejscu na terenie by?ego
obozu jenieckiego Stalag VIII A. Oferowane w ramach projektu warsztaty w zró?nicowany sposób
umo?liwiaj? wgl?d w histori? dzisiejszego Miejsca Pami?ci.
Przez dwa tygodnie uczestnicy i uczestniczki mieszkaj? i pracuj? razem, a tak?e gromadz?
wyj?tkowe do?wiadczenia i buduj? wi?? w grupie. Pod has?em „Zjednoczeni w ró?norodno?ci“ w
centrum uwagi znajd? si? równie? aktualne wydarzenia na ?wiecie. Uczestnicz?cy w projekcie
zaprezentuj? rezultaty warsztatów podczas uroczystego zako?czenia projektu
po??czonego z upami?tnieniem ofiar II wojny ?wiatowej.
W projekcie mog? wzi?? udzia? osoby w wieku od 16 do 26 lat z Niemiec, Polski, Czech,
Francji i Ukrainy. Z powodu pandemii COVID-19 liczba uczestników jest ograniczona. Aby w pe?ni
móc wzi?? udzia? w warsztatach historycznych, istotna jest znajomo?? j?zyka angielskiego na
komunikatywnym poziomie.
Op?ata za uczestnictwo w projekcie wynosi 100,00€, co w 100% pokrywa koszty wy?ywienia,
zakwaterowania i warsztatów. Koszty podró?y pokrywane s? przez uczestnicz?cych w projekcie.
Wi?cej informacji na temat projektu i rejestracji znajd? Pa?stwo na stronie https://worcation.eu.
Istnieje równie? mo?liwo?? kontaktu drog? mailow?: worcation@themusicpoint.net lub pod nr. tel.:
+49 3581 66 12 69. Osob? do kontaktu jest Marta Wyspia?ska.
Rejestracja dla osób, które chc? wzi?? udzia? w projekcie trwa do 13.06.2021.
Patronat honorowy nad projektem sprawuj? Miasta Görlitz i Zgorzelec. Worcation jest

1/2

Gmina Zgorzelec
https://gmina.zgorzelec.pl

wspó?finansowane przez Fundacj? „Pami??, Odpowiedzialno?? i Przysz?o??” w ramach projektu
„Europeans for peace“, Fundusz Wsparcia Demokracji oraz Partnerstwo na rzecz Demokracji
Miasta Görlitz.
Publikacje nie stanowi? opinii Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet
i M?odzie?y lub Federalnego Urz?du ds. Rodziny i Spo?ecze?stwa Obywatelskiego. Za tre??
wypowiedzi odpowiedzialno?? ponosz? ich autorzy lub autorki.
?ród?o: MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.
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