SEEDS - Sjálfboðaliðar umhverfis landið
Grettisgata 3a
101 Reykjavík
Ísland

www.seeds.is
seeds@seeds.is
Phone: +354-7713300
_____________________________________________________________________________________________

SEEDS kynnir spennandi verkefni í Villena, Spáni!
Hefur þú áhuga á að ferðast, hitta nýtt fólk, kynnast nýrri menningu á skemmtilegan hátt?
SEEDS mun senda 9 Íslendinga á aldrinum 18-25 ára til þátttöku í ungmennaskiptunum „Balando
A La Luna“ sem mun fara fram í bænum Villena á Spáni. Athugið að mögulegt er að senda
a.m.k. einn einstakling á aldrinum 25-30 ára til þátttöku í verkefninu.
Hefur þú áhuga á að taka þátt?
Hvenær: 12. – 23. ágúst 2013
Umsóknarfrestur: Til miðnættis fimmtudaginn 1. ágúst 2013
Þema og markmið ungmennaskiptanna: Þessi ungmennaskipti eru haldin í samstarfi við
ungmennasamtökin De Amicita sem starfa í Villena á Spáni en þema ungmennaskiptana er
varðveisla menningar, dreifbýlisþróun og umhverfisvernd. Þátttakendur verða kynntir fyrir spænskri
menningu auk þess sem þeir munu einnig kynna menningu síns heimalands. Farið verður í hinar
ýmsu skoðunarferðir á meðan ungmennaskiptunum stendur auk þess sem þátttakendur munu taka
þátt í vinnustofum sem ætlað er að dýpka skilning þeirra á málefnum sem tengjast þemum
ungmennaskiptanna. Þátttakendur munu meðal annars kynnast byggingu umhverfisvænna húsa, fara
í göngu um hinn sögufræga Las Virtudes slóða (8 km), taka þátt í garðyrkju og sjálfboðaliðastörfum
á svæðinu, heimsækja barnaheimili sem starfar með börnum sem búa við mikla fátækt auk þess sem
þátttakendur verða kynntir fyrir spænskri matseld svo fátt eitt sé nefnt.
Markmið ungmennaskiptana er að vekja þátttakendur til umhugsunar um hlutverk ungs fólks í
dreifbýlisþróun og hvernig það getur haft jákvæð áhrif í samfélagi sínu, meðal annars með því að
vinna sjálfboðavinnu, varðveita menningu og stuðla að aukinni umhverfisvitund innan bæjarfélaga
sinna.
Ungmennaskiptin munu fara fram á ensku og þátttakendur þurfa að hafa gott vald á talaðri ensku.
Þátttökulönd auk Íslands: Belgía og Spánn
Fjöldi þátttakenda: 9 þátttakendur frá hverju landi á aldrinum 18-25/30 ára.
Skilyrði til þátttöku:
 Áhugi á að taka þátt í verkefnum þar sem stuðst er við óformlega kennsluhætti
 Áhugi á málefnum sem snerta umhverfisvernd og þjóðlega menningu
 Gott vald á talaðri ensku
 Áhugi á að deila reynslu sinni og lærdómi verkefnisins með SEEDS eftir heimkomu.
 Þátttakendur skuldbinda sig til að vera virkir þátttakendur í verkefninu frá upphafi þess til loka.
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Athugið að við leitum að hópstjóra fyrir þessi ungmennaskipti!
Hlutverk hópstjóra er að vera í góðu sambandi við verkefnastjóra ungmennaskipta hjá SEEDS og
skipuleggjendur í Spáni bæði fyrir verkefnið og á meðan því stendur. Hópstjóra er ætlað að „þjappa“
hópnum saman, aðstoða íslensku þátttakendurna, til dæmis við skipulagningu flugmiðakaupa og ef
einhver vandamál koma upp á meðan verkefninu stendur. Hópstjóri safnar einnig saman
nauðsynlegum ferðagögnum á meðan verkefninu stendur og ber ábyrgð á að skila þeim til SEEDS
eftir heimkomu.
Hópstjóri mun reglulega taka þátt í svokölluðum hópstjórafundum á meðan verkefninu stendur en
þar ræða hópstjórar allra landana saman um verkefnið og framgang þess auk þess að takast á við
vandamál sem upp geta komið þegar ólíkir einstaklingar vinna saman að stóru verkefni.
Hafir þú áhuga á að taka að þér hópstjórastöðu fyrir þessi ungmennaskipti skal það tekið skýrt fram
þegar umsókn er lögð inn.
Aðstaða: Þátttakendur munu gista 3-4 saman í herbergjum og hjálpast að við matseld og þrif á
meðan verkefninu stendur. Bærinn Villena er staðsettur í Alicante héraði Spánar en svæðið er ríkt af
sögulegum minjum sem tengjast menningu svæðisins sterkum böndum.
Í Villena mættist spænsk og arabísk menning fyrr á öldum og því er bærinn sérstakur að mörgu leiti
og þátttakendur ungmennaskiptana munu kynnast hvernig þessi menningarblöndun hafði áhrif á
þróun svæðisins. Á meðan ungmennaskiptunum stendur munu þátttakendur fara í hinar ýmsu
skoðunarferðir um svæðið og meðal annars fara í dagsferð til Alicante.
Kostnaður: SEEDS hefur hlotið styrk til þátttöku í verkefninu frá Youth in Action,
ungmennaáæltun Evrópusambandssins. Þátttakendum mun því verða séð fyrir fæði og húsnæði á
meðan á verkefninu stendur auk þess sem gjarnan er boðið upp á einhverskoanar skoðurnarferðir
um svæðið.
Þátttakendur munu að auki fá 70% af ferðakostnaði vegna ungmennaskiptanna endurgreiddan eftir
heimkomu, þó að hámarki 600€ (Evrur) fyrir hvern þátttakanda, þegar öllum ferðagögnum hefur
verið skilað eftir heimkomu og greiðsla hefur borist frá landskrifstofu Evrópusambandsins í því
landi sem ferðast var til.
Þeir umsækjendur sem valdir verða til þátttöku greiða umsýslu- og staðfestingargjald SEEDS sem er
20.000 kr.. Þeir sem ekki komast að að þessu sinni greiða ekkert gjald. Gjaldið fæst ekki endurgreitt,
jafnvel þó þátttakandi þurfi að hætta við ferðina.
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Umsóknareyðublað fyrir ungmennaskiptin er að finna á http://www.seeds.is/files/SEEDSumsoknarform.doc. Áhugasamir eru beðnir um að fylla eyðublaðið út á ensku og senda það á
outgoing@seeds.is fyrir miðnætti fimmtudaginn 1. ágúst næstkomandi. Hafið í huga að þegar okkur
berast margar umsóknir skiptir innihald umsóknarinnar miklu máli.
Nánari upplýsingar um verkefnið veitir Unnur Silfá Eyfells, verkefnastjóri hjá SEEDS a netfanginu
outgoing@seeds.is eða í síma 845 0766.

