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Následující dokument je určen pro všechny
dobrodruhy, blázny, šťastlivce i smolaře, nesmělé i
statečné, zkušené i nováčky, aktivní či tápající osoby,
a jednoduše pro všechny, kteří se z nějakého důvodu
rozhodli zkusit své štěstí a chtějí se zúčastnit
mezinárodního projektu prostřednictvím
Be International.

Pár informací na začátek
Chápeme Váš zájem a snahu
zvýšit šance na úspěch
v případě, když se hlásíte na
více projektů. Nicméně, nemáme
pochopení, když se hlásíte na
projekty, jejichž aktivity se
časově překrývají.

Zpětná vazba o
Vaší aktivitě či
neaktivitě na
projektu se
k nám dostane.
Může se to
promítnout do
našeho
hodnocení Vaší
další přihlášky.

V mezinárodním projektovém
týmu není jen jedna osoba.
Pokud tedy více našich členů
vybere jednu a tutéž osobu
(nezávisle na sobě) na projekt,
který mají na starosti, dostáváme
se do komplikované situace.

Nejsme cestovka.

Srovnejte si v hlavě, na co se vlastně hlásíte!
Youth Exchange (výměna mládeže) ≠ Training course (tréninkový kurz)
Zde se můžete mrknout na vysvětlení pod sekcemi „výměna mládeže“ a „pracovníci s mládeží“
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/

A teď rovnou k přihlášce
Osobní údaje
Tuto sekci bychom s radostí přeskočili, ale stále se nám čas od času objeví přihlášky, kde se v sekci "name" a "surname" objeví pouhé "Pája",
"Martin" či "Tom". Opravdu chceme CELÉ JMÉNO.

What do you study?
Chceme vědět název škody, popřípadě u univerzitních studentů i fakultu a obor, zase nám nestačí slovo "university“ nebo prázdné pole. Jestliže
nestuduji, ale pracuji, napíši to tam.

Why are you interested in this project? Why do you think that you should be selected as a participant for the project?
Předpokládáme, že si přečtete info-pack než se pustíte do vyplňování přihlášky, a podle toho by to také mělo vypadat. Vaše odpověď by měla
reagovat na téma projektu a odrážet Váš zájem v dané, specifické oblasti. Nechceme výčet všech Vašich zkušeností a dovedností, ale chceme
vidět, že víte, na jaký projekt se hlásíte a proč.

Please specify, how will you implement your learning from the project in your community/group/organization.
Nesbíráme bludišťáky za vyslání co největšího počtu účastníků. Snažíme se pokračovat ve spolupráci i po projektu, chceme šířit výstupy z projektů a
sdílet nabité zkušenosti a dovednosti účastníků. Rádi bychom, abyste se zamysleli, jak byste mohli, v rámci Vašich možností, s nabitými zkušenostmi
dále pracovat.

What does non-formal education mean for you?
Tato otázka tu není náhodou. Pro ty, kteří vědí, co si pod tímto pojmem představit, je to jednodušší. Ty ostatní se snažíme povzbudit, aby si o daném
pojmu něco našli na internetu, aby věděli, do čeho jdou a nebyli překvapeni formátem vzdělávání, který je aplikován na daných projektech.

After the project, would you like to be involved in Be International and if so, how?
Nikoho nenutíme, aby s námi začal spolupracovat. Pokud ovšem zájem máte, zamyslete se, jak byste se mohli zapojit.

How many Youth in Action/Erasmus+ Youth in Action projects have you already attended?
Jak mi bylo řečeno, toto je otázka, kdy si žadatelé někdy nevědí rady. Mají, či nemají odkrýt fakt, že se účastnili hodně projektů či zatajit a nenapsat je.
Trošku Vás zklameme, minimálně v rámci Be International si evidujeme naše účastníky, takže pokud jste již přes nás vyjeli, tak víme kolikrát.
Další věcí je, že na některé projekty sháníme zkušené účastníky, tudíž vyšší počet projektů Vám nebude na škodu. A zase na druhou stranu na jiných
projektech jsou naopak vítáni nováčci, takže…asi tak 

Na konci přihlášky, kdy bezhlavě
klikáte a se vším souhlasíte
(darování orgánů, převod Vašeho
majetku na dobročinné účely
apod.), opravdu si to raději
přečtěte.

Zjednodušeně se jedná o Váš
souhlas s tzv. 5ti „P“.

Poplatek
(250,- Kč)

Podílení se na

navazujících
aktivitách
(s Be International či
svou organizací,
sdílení nabitých
zkušeností...)

Podání zprávy

(report z projektu +
obrázky)

5
"P"

Předodjezdový
meeting

Projektová účast
(příjezd, odjezd)

