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ВОЛОНТЕРСТВО В ЕСТОНІЇ
Естонія: три волонтерські вакансії в молодіжних центрах
ESC проекти в молодіжних центрах Естонії!
Дедлайн: не фіксовано, пріоритет надаватиметься тим, хто першим
надішле свої заявки.
_________________________________________________
1) Ukranian Cultural Center
Місце: Tallinn
Період: 04.09.2020-31.08.2021
Український культурний центр забезпечує місце, де місцеві
українці можуть зберігати свою мову, культуру та традиції. Організація
служить одночасно громадським центром та недільною школою для
української греко-католицької парафії в Естонії. Центр також дозволяє
естонцям та відвідувачам інших національностей дізнатися більше про
українську культуру та діаспору.
Основними завданнями для волонтера буде:
Проведення екскурсій по центру, під час яких волонтер ознайомлює
відвідувачів з його історією та проектами
Організація та структурування колекцій
Допомога у проведенні майстер-класів
Промоція центру (соціальні медіа, фотографування тощо)
Утримання саду на території центру
Волонтеру буде запропоновано розпочати та самостійно працювати
над власним проектом.
Очікується, що волонтер братиме участь у різних культурних
заходах, які організовуються та проводяться у центрі.
_________________________________________________
2) Experimental Movement Center
Місце: Tallinn
Період: 01.10.2021-31.08.2022
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Центр експериментального руху – це некомерційна організація, яка
вже 15 років представляє новий цирк та виконавське мистецтво для дітей,
молоді та дорослих. Тренувальні зали розташовані в недалекому центрі
Таллінна, столиці Естонії, але вистави, заходи, шоу та табори об’їхали всю
Естонію та багато інших країн. Основна мета організації – навчити,
об’єднати та розвинути молодь до незалежності та творчості за допомогою
танців, цирку, акробатики, акторської майстерності та музики.
Основними завданнями для волонтера буде:
Допомога у тренуванні в якості помічника тренера (тримати
скакалку, руку одноколісних велосипедів, допомагати дітям з сальто)
Допомога у принесенні реквізитів
Підготовка приміщення до тренувань та проведення тренувань з
тренером
Присутність у виставах, таборах (міський табір, літній табір)
Допомога в організації змагань (друк дипломів, введення даних
суддів, допомога в нагородженні)
Крім того, волонтер міг допомогти в організації заходів (спілкування
з людьми, розповсюдження реклами, продаж та перевірка квитків,
організаційні заходи).
Якщо волонтер бажає, може допомагати у творчих роботах
(організація вистав та програм, хореографія, музика, костюми тощо).
Це залежить від сильних сторін волонтера – якщо у людини є хобі чи
глибокі знання, наприклад, фотографії, дизайну чи дуже радий
сфотографувати, зняти на плівку вистави чи тренінги або розробити
костюми або що завгодно, що робить найкраще.
_________________________________________________
3) Koosa Youth Club
Місце: Koosa
Період: 04.09.2021-04.07.2022
Мета Koosa Youth Club – запропонувати молоді різні можливості,
щоб вони могли проводити час поза школою, сім’єю та роботою. Цільова
група – 7-26 років.
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Молодіжний центр пропонує різні заходи: танці, кулінарія, творчі
заходи тощо. Він працює з понеділка по п’ятницю з 14:30 до 18:30. Час
роботи гнучкий і змінюється відповідно до подій. У центрі є настільний
теніс, багато настільних ігор, комп’ютери, Xbox, аерохокей тощо. Є також
музичні інструменти, на яких молодь може грати: фортепіано,
електрогітара та барабанний набір. Молодіжний клуб влаштовує походи та
інші заходи на свіжому повітрі. Крім того, центр організовує різні заходи –
концерти, показ фільмів, майстер-класи, вечірки тощо.
Основними завданнями для волонтера буде:
Волонтер буде здебільшого працювати в молодіжному центрі з
молодіжним працівником. Молоді люди, які відвідують центр, переважно 712-річні. Волонтер допоможе організувати для них різні заходи.
Волонтер також бере участь у роботі громадського центру,
організовуючи різні заходи та проекти.
Громадський центр святкує різні заходи та організовує їх у вільний
час.
_________________________________________________
За наступними лінками можете прочитати відгуки наших
волонтерів
https://www.facebook.com/groups/uforumevs/permalink/239393
7380632904/
https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/16928
02717492795/
_________________________________________________
ВИМОГИ ДО ВОЛОНТЕРА:
− вік 18-30 років,
− закордонний паспорт
− зацікавленість тематикою проекту
− знання англійської на розмовному рівні
− відкритість, бажання розвиватись

3

ЕСТОНІЯ

ВОЛОНТЕРСТВО

Більш детально про сам проекти можете прочитати за наступним
лінком https://bit.ly/3x6XoVP
_________________________________________________
Для подання заявки потрібно заповнити АНКЕТУ за лінком
https://bit.ly/2QuLl3G і надіслати нам на erasmus@union-forum.org
УВАГА: Назва АНКЕТИ і ТЕМА Вашого листа мають містити у своїй
назві Ваші Name-Surname і назву проекту, що Вас цікавить. Без такого
оформлення Ваші листи розглядатися не будуть. Прохання в анкеті
вказуйте прізвище та ім’я, як зазначено у Вашому закордонному паспорті.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ Ви можете подати заявку одразу на три проекти,
вказавши їх в порядку пріоритетів!
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