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SEEDS kynnir spennandi námskeið í Tallinn, Eistlandi. 
 
Hefur þú áhuga á að ferðast og taka þátt í fleiri verkefnum hjá SEEDS í framtíðini? 
 
SEEDS mun senda 5 Íslendinga, 18 til 30 ára, til þátttöku á námskeiðinu “Stepping Forth for the 
North” sem mun fara fram í Tallinn, höfuðborg Eistlands. 
 
Hvenær: 7. maí – 10. maí 2015. 
 
Umsóknarfrestur: Til MÁNUDAGS, 7. APRÍL 2015. 
 
Þema og markmið námskeiðisins: Þetta námskeið er ætlað fólki sem hefur áhuga á að starfa 
sem leiðtogar sjálfboðaliða. Við bendum á að þetta væri sérstaklega gott tækifæri fyrir fólk sem 
hefur áður farið til útlanda með SEEDS, eða hefur áhuga á að taka þátt í starfsemi okkar í 
framtíðini. Þátttakendur munu öðlast verðmæta færni í slík störf, og fá tækifæri til að læra frá 
folki sem starfa hjá sjálfboðasamtökum í norðurlöndunum. Þetta námskeið er líka ætlað til að 
styrkja samstarf á milli sjalfboðasamtaka í þessum löndum. 
 
Þátttökulönd auk Íslands: Finnland, Eistland, Svíþjóð, Noregur og Rússland. 
 
Fjöldi þátttakenda: 21 þátttakendur samtals frá 6 löndum á aldrinum 18 til 30 ára. Þetta 
námskeið væri sérstaklega gagnlegt fyrir þá sem starfa með sjálfboðaliðum eða munu gera það 
í framtíðini. 
 
Skilyrði til þátttöku: 

• Áhugi á að starfa sem leiðtogi sjálfboðaliða. 
• Gott vald á talaðri ensku. 
• Áhugi á að deila reynslu sinni og lærdómi af verkefninu með SEEDS eftir heimkomu. 
• Þátttakendur skuldbinda sig til að vera virkir þátttakendur á verkefninu frá upphafi þess 

til loka. 
 
Kostnaður: SEEDS hefur hlotið styrk til þátttöku í verkefninu frá Erasmus+, ungmennaáætlun 
Evrópusambandsins, í samstarfi við KVT Finnland. Þátttakendum mun því verða séð fyrir fæði 
og húsnæði á meðan á verkefninu stendur auk þess sem gjarnan er boðið upp á einhverskonar 
skoðunarferðir um svæðið. 
 
Þátttakendur munu að auki fá 500€ af ferðakostnaði endurgreitt eftir heimkomu vegna 
námskeiðisins, þegar öllum ferðagögnum hefur verið skilað til SEEDS og greiðsla hefur borist frá 
landskrifstofu Evrópusambandsins í því landi sem ferðast var til. 
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Þeir umsækjendur sem valdir verða til þátttöku greiða umsýslu- og þátttökugjald SEEDS sem er 
20.000 kr. Þeir sem ekki verða valdir til þátttöku á námskeiðinu að þessu sinni greiða ekkert 
gjald. Gjaldið fæst ekki endurgreitt, jafnvel þó þátttakandi þurfi að hætta við ferðina. 
 
Umsóknareyðublað er að finna á: 
http://www.seeds.is/files/2015/SEEDS-Application-Form.doc 
 
Áhugasamir eru beðnir um að fylla eyðublaðið út og senda það á outgoing@seeds.is fyrir  
MÁNUDAGINN 7. APRÍL, 2015. Hafið í huga að þegar okkur berast margar umsóknir skiptir 
innihald umsóknarinnar miklu máli við val á þátttakendum. 
 
Nánari upplýsingar um verkefnið veitir Linda Valsdóttir, verkefnastjóri hjá SEEDS á netfanginu 
outgoing@seeds.is. 
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