Kom jij mee op SAME Summer Academy ?

Wat is SAME?
SAME (Solidarity Action day Movement in Europe) is de Europese jongerenorganisatie die alle
Action Day organisaties verenigt. Elke organisatie organiseert (net als YOUCA) jaarlijks een
Action Day en stimuleert jongeren om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige
samenleving. Ze doen dit echter elk op hun eigen manier en wisselen kennis uit en versterken
elkaar in het internationale netwerk.
Wil je iets meer weten over SAME? Neem dan een kijkje op onze website.

Wat is de Summer Academy?

De Summer Academy wordt jaarlijks
georganiseerd en is de ideale manier om
van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen
tussen de organisaties en onze stem te laten
horen
op
internationaal
vlak.
We
discussiëren over acties die we samen
kunnen doen en hoe we onze eigen
organisatie kunnen verbeteren op alle
vlakken. Daarnaast zijn er ook talrijke
workshops waarbij je skills aangeleerd krijgt
zoals project management, public speaking
en onderhandelen, etc. die daarna in onze organisatie van pas komen.
Met zo een interculturele groep, worden uiteraard ook momenten voorzien om elkaar beter te
leren kennen, onze culinaire kwaliteiten uit te wisselen, vriendschappen voor het leven te
smeden en nog meer onvergetelijke momenten te beleven. Dit jaar reizen we af naar,
Montenegro.

Waarom zou je deelnemen aan de Summer Academy?



Op Summer Academy maak je nieuwe vrienden
uit heel Europa die allemaal samenkomen met
één doel: elkaar leren kennen en van elkaar
leren.



Je leert communicatieproblemen oplossen en de
taalbarrière overwinnen: samenwerken met
mensen die een andere taal spreken of een
andere cultuur hebben vormt geen probleem meer
voor jou.



Je volgt verschillende workshops waarbij
jouw creatieve skills aangesproken worden.
Hierdoor neem je na de Summer Academy
een koffer creativiteit mee naar huis.

Nog enkele feiten op een rijtje…

Dit jaar zakken we af naar Montenegro !

De Summer Academy (SA) vindt plaats van 17 tot 23 juli 2022. Hou enkele dagen voor
en na de SA ook nog vrij om eventueel de buurt nog wat te verkennen met onze
Belgische delegatie.

De deadline om je kandidaat te stellen is zondag 1 mei 2022 om 23u59! Je stuurt je
kandidatuur door naar manon.quinet@gmail.com

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Wil je voor de eerste keer meegaan?

Ben je al eens meegegaan?

Je maakt een creatieve opdracht (filmpje,
liedje, brief, gedicht, tekening,…) waarin
je ons overtuigt dat jij de perfecte persoon
bent om mee te gaan op Summer
Academy. Je stelt jezelf ook kort voor en
licht toe waarom je mee wil op SA.

Je werkt een teambuilding-activiteit uit
voor onze Belgische delegatie.

Dit alles in het Engels! Geen nood, foutjes
zijn toegestaan! We willen enkel weten of
je Engels durft te spreken.

Zorg dat deze niet langer duurt dan 10
minuten, zo kunnen we de activiteit ook
écht doen tijdens één van onze
delegatievergaderingen!

Dit alles in het Engels! Geen nood, foutjes
zijn toegestaan! We willen enkel weten of
je (nog) Engels durft te spreken.

Heb je nog vragen of wil je extra informatie?

Mail mij gerust (manon.quinet@gmail.com) of stuur mij (Manon Quinet) een
Facebookberichtje!

