Rezultaty

Koszty

SOLIDARNE DZIAŁANIE

Opłata uczestnictwa dla młodzieży z Polski wynosi 80
Euro za osobę i zawiera koszty zakwaterowania,
wyżywienia i podróży.

Poprzez wspólne życie i pracę podczas 2tygodniowego obozu letniego wartości takie jak
solidarne działanie zostaną doświadczone w
praktyce.
PAMIĘĆ O OFIARACH MAFII
W spotkaniach ze świadkami historii pojawi się
refleksja o przyczynach wymuszania haraczu i o
strukturach społecznych.
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Modelowa praca non-profit zostanie wpleciona w
ramy wolontariatu, np. praca w gospodarstwie
rolnym
PROMOCJA SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Wspólnie z młodzieżą z różnych państw odbędzie
się dyskusja na temat demokracji i funkcjonowania
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
DOŚWIADCZENIA MIĘDZYKULTUROWE

Podróż uczestników z Polski zostanie zorganizowana
wspólnie. Najprawdopodobniej po dotarciu do Rzymu
podróż odbędzie się pociągiem nocnym (miejsca
leżące lub sypialne) wspólnie z uczestnikami z
Niemiec. Szczegóły zostaną ustalone po
skompletowaniu grupy.
Termin zgłoszeń upływa 6 czerwca 2017 r.

Globalnie - społecznie - wspólnie

Międzynarodowe
spotkanie młodzieży

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres
mailowy: pkwapik@kolping.pl
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej www.kolping.pl

Kontakt dla polskich uczestników
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w
Polsce
Patrycja Kwapik
Ul. Żułowska 51
31-436 Kraków, Polska

Telefon: +48 12 418 77 62
E-Mail: pkwapik@kolping.pl
Strona internetowa: www.kolping.pl

W codziennych relacjach i interakcjach w
międzynarodowej grupie zostaną zniwelowane
bariery kulturowe.
EDUKACJA GLOBALNA
Zgłębienie podczas spotkania tematów takich jak
zrównoważony rozwój, zachowanie konsumentów
i odpowiedzialne żywienie przybliży kwestię
solidarności w globalnym świecie.
METODY
Uczenie poprzez dialog i wymianę kulturową,
pedagogika przeżyć zorientowana na pracę w
grupie i pracę ze świadkami historii.

Kontakt do koordynatora
Eine Welt e.V. Leipzig
Gabriele Fantoni
Bornaische Str. 18
04277 Leipzig, Niemcy

Telefon: +49 341 3 01 0 143
Telefax: +49 341 3 91 9 106
E-Mail: workcampitalien@gmail.com
Strona internetowa: www.einewelt-leipzig.de

Partner na Sycylii
Libera: organizacje,
nazwiska i liczby przeciw
mafii – to największa na
świecie organizacja
parasolowa w zakresie walki
z mafią, która w roku 2012
została odznaczona przez
„The Global Jurnal“ jako
jedna ze stu najlepszych NGO na świecie.
Stowarzyszenie tworzy ponad 1500 organizacji,
grup i szkół. Liberia jest aktywna w wielu
dziedzinach na szczeblu międzynarodowym
i lokalnym.
Część organizacji koordynuje spółdzielnię, które
zarządzają skonfiskowanym od mafii majątkiem.
Pierwsza spółdzielnia powstała w roku 2001
w sycylijskim San Giuseppe Jato i stała się
zalążkiem historii sukcesu.
Wsie San Giuseppe Jato i Castellammare del
Golfo nieopodal Palermo są symbolem oporu
wobec mafii, a tym samym dobrym miejscem
na rozpoczęcie przygody z Sycylią.

Obóz letni
Podczas 2 ekscytujących tygodni w regionie
Palermo, obóz letni oferuje uczestnikom
kombinację praktycznych działań oraz części
informacyjnej dot. walki z mafią. Poranki
przewidziano na pracę na polach skonfiskowanych
mafii, po południu przewidziane są zajęcia
szkoleniowe i edukacyjne (warsztaty, wycieczki).
Celem obozu jest przekazanie uczestnikom
wiedzy i uwrażliwienie na temat: oporu bez

przemocy wobec mafii, historii ruchów walczących
z mafią, sprawiedliwego handlu, zrównoważonej
turystyki w kontekście ekologicznym i krytycznym
wobec konsumpcjonizmu oraz umożliwienie
poznania i zrozumienia kultury i historii Sycylii.
Spółdzielnie rolnicze na Sycylii oferują lokalnym
mieszkańcom nie tylko legalne i pewne miejsca
pracy, ale tez produkują na dawnych ziemiach
bossów mafii wysokiej jakości produkty bio.

Ważne informacje
TEMAT: Anty-Mafia i sprawiedliwy handel
Miejsca: San Giuseppe Jato oraz Castellammare
del Golfo
TERMIN: 23.lipca – 8 sierpnia 2017
WIEK: Młodzi dorośli powyżej 18. roku życia

Działania

JĘZYKI: Językiem spotkania jest niemiecki,
tłumaczenie na angielski zostanie zapewnione
w razie potrzeby, włoski nie jest wymagany, ale
będzie mile widziany

Obóz odbędzie się w dwóch miejscach. Pierwszy
tydzień uczestnicy spędzą w miejscowości San
Giuseppe Jato, a drugi tydzień w Castellammare
del Golfo, niedaleko Palermo.

Uczestnicy z kilku krajów Europy, w tym Polski
i Niemiec pracują wspólnie przez 2 tygodnie.
W tle stoi wymiana tematyczna i aktualny
polityczny i społeczny rozwój w regionie.

Od poniedziałku do piątku pracujemy o poranku
na skonfiskowanych mafii terenach wspólnie
z pracownikami społdzielni rolniczej.

Sponsorzy

Od 15.00 będą organizowane zajecia edukacyjne:



Wizyty w miejscach pamięci (Ass. Peppino
Impastato, Giardino della Memoria, Portella
della Ginestra itd.)



Warsztaty: mafia w kontekscie lokalnym
i globalnym, współpraca demokratyczna, opór
bez przemocy wobec mafii, prawa człowieka,
sprawiedliwy handel, historia.



Wspólne wycieczki do Palermo, Morreale,
Piana degli Albanesi, Marina di Cinisi i inne
zabytki oraz ważne miejsca Sycylii pólnocnej.



Pozostałe wycieczki i seminaria – aby poznać
realia życia na Sycylii.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy
na stronie internetowej www.kolping.pl

