
Terminy na rok szkolny 
2022 / 2023

Zajęcia prowadzone są przez
wykwalifikowanych animatorów z całego

świata, m. in.:
Argentyny,Azerbejdżanu,Dominikany,Etiopii,
Filipin,Ghany,Gruzji,Gwatemali,Indii,Barbados,
Indonezji,Kambodży,Kolumbii,Malezji,Meksyku,
Mozambiku,Peru,RPA,Tajlandii,Tunezji,Turcji,
Urugwaju,Wietnamu,USA,Kanady,Francji,Irlandii.

Długopolu Zdroju - w Ośrodku
Wczasowym „ALEKSANDER”,
Międzygórzu - w Ośrodku Wczasowym
„SŁONECZNA”,
Międzygórzu - w "WILLA GÓRALKA",
Lądku Zdroju - w Ośrodku Wczasowym
„MELAFIR”,
Długopolu Dolnym - w Ośrodku
Wczasowym „SILESIA”,
Różance - w „WILLA WIKTORIA”,
Dusznikach Zdroju - w,, WILLA
JARZĘBINA''.
Bystrzycy Kłodzkiej - w Hotelu" ABIS"

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

ZAPROSZENIE NA PROGRAM
,,EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalnie przygotowanej przez Fundację Euroweek edycji
Programu EuroWeek. Jest ona dedykowana dla uczniów szkół wraz z opiekunami. Warsztaty
realizowane są dla wielu grup wiekowych. Udział w zajęciach mogą wziąć zarówno uczniowie
szkół podstawowych (od 1 do 8 klasy), jak i szkół licealnych i technikum, studenci, dorośli oraz
seniorzy.

Address: Plac Wolności 21, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tel/fax: 74 8-111-057, tel.kom: +48 883-967-717
Address : kontakt@euroweek.pl
Strona internetowa: http://euroweek.pl

Zajęcia odbędą się w pięknie położonych
górskich miejscowościach na Ziemi
Kłodzkiej:

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w danym terminie
szkolenia będzie decydować kolejność zgłoszeń grup.

2-6 stycznia 
6-10 stycznia
10-14 stycznia
14-18 stycznia
18-22 stycznia
22-26 stycznia
26-30 stycznia

 
 

 
 
 

4-8 września 
8-12 września
12-16 września
16-20 września
20-24 września
24-28 września

 
28 września – 2 października

6-10 października
10-14 października
14-18 października
18-22 października
22-26 października
26-30 października

 
2-6 listopada
6-10 listopada
10-14 listopada
14-18 listopada
18-22 listopada
22-26 listopada
26-30 listopada

30 listopada - 4 grudnia
 

4-8 grudnia 
8-12 grudnia
8-12 grudnia
12-16 grudnia

16-20 grudnia 
 

3-7 lutego
11-15 lutego

15-19 lutego 
19-23 lutego
23-27 lutego

 
3-7 marca

11-15 marca
15-19 marca

23-27 marca
31 marca- 4 kwietnia

 
11-15 kwietnia

15-19 kwietnia 
27 kwietnia - 1 maja

2023

1 maja - 5 maja
5-9 maja

13-17 maja
17-21 maja
21-25 maja
25-29 maja

 
10-14 czerwca
18-22 czerwca

WAKACJE

 
4-8 lipca
8-12 lipca
12-16 lipca
16-20 lipca
20-24 lipca
24-28 lipca 

28 lipca - 1 sierpnia
1-5 sierpnia
5-9 sierpnia
9-13 sierpnia

13-17 sierpnia 
17-21 sierpnia
21-25 sierpnia
25-29 sierpnia

29 sierpnia - 2 września 
 
 

22-26 czerwca
26-30 czerwca

30 czerwca - 4 lipca
 



Program „EuroWeek – Szkoła Liderów” obejmuje 6 bloków tematycznych: 

1.    „Praca w grupie”                  4.    „Świat - stosunki międzynarodowe”
2.    „Kierowanie”                           5.    „Liderstwo”
3.    „Kultury świata”                 6.   „Studia i praca” (dotyczy szkół Średnich)

Program EuroWeek posiada 25-letnią tradycję i uznanie tysięcy uczestników – uczniów, nauczycieli,
rodziców, seniorów. Organizacją programu obecnie zajmuje się Fundacja Euroweek, która angażuje prawie 50
osób, ponad 40 wolontariuszy z wielu krajów. Każdy z   wolontariuszy posiada wyższe wykształcenie.
Wolontariusze prowadzący zajęcia w ramach programu „EuroWeek” są wyselekcjonowanymi kandydatami
spośród tysięcy osób z całego świata. Przechodzą oni dwustopniowy system weryfikacji zarówno w kraju
pochodzenia, jak i w Polsce pod względem umiejętności i doświadczenia pracy z młodzieżą i/lub wykształcenia
pedagogicznego, ale także karty szczepień, zaświadczeń o niekaralności. Pracujący z Euroweek wolontariusze
są sprawdzani pod względem kompetencji przez Fundację, a następnie pod względem praworządności przez
ambasady, konsulaty oraz polską Straż Graniczną. Projekt Euroweek  uznawany jest przez młodzież i grono
pedagogiczne jako jeden z najciekawszych programów edukacyjnych w Polsce.

Koordynatorem i autorem programu „Euroweek - Szkoła Liderów” od początku działania   jest Adam
Jaśnikowski. Osobowość Roku Gazety Wrocławskiej i nagrodzony w ramach Plebiscytu Polska Press,
Założyciel i wieloletni prezes „Polskiego Forum Edukacji Europejskiej” w Katowicach,   „Europejskiego Forum
Młodzieży” w Bystrzycy Kłodzkiej, członek „Rady Ruchu Europejskiego”,  aktywny szkoleniowiec, autor 
programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych , stypendysta   programów międzynarodowych. Obecnie Prezes
Fundacji Euroweek, jedyny organizator programu.

W cenę uczestnictwa wliczone jest zakwaterowanie oraz
wyżywienie 3 razy dziennie! Sam program 
Euroweek prowadzony przez naszych wolontariuszy
jest bezpłatny.
W przypadku zainteresowania dłuższymi terminami
możliwe jest zorganizowanie szkolenia 6 – dniowego, 

1.

2.

3.

        7 – dniowego lub 10-dniowego dla grup minimum 10 osób.

Do uczestnictwa w szkoleniu zostaną zakwalifikowane zorganizowane grupy szkolne. Liczba opiekunów
grupy zostanie ustalona indywidualnie ze szkołami. Opiekun grupy nie musi być nauczycielem języka
angielskiego. Każdy nauczyciel – opiekun otrzyma potwierdzenie współorganizowania obozu
szkoleniowego. Szkoła otrzyma dyplom, a uczestnik certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie
“EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Istnieje możliwość organizacji
programu Euroweek Szkoła Liderów
dla  osób dorosłych. 
Istnieje możliwość zorganizowania
zajęć również w języku hiszpańskim 

            i francuskim.

W przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w projekcie szkoleniowym „EuroWeek – Szkoła Liderów”,
prosimy o kontakt pod numerem tel. 74/811-10-57, 533-819-221, 883-967-717 
(Sylwia Drozd) (Diana Poręba - księgowość), 792-022-777 (Adam Jaśnikowski)
 e-mailem: kontakt@euroweek.pl (Sylwia Drozd), adameuroweek@gmail.com (Adam Jaśnikowski)

Zapraszamy do udziału w programie!
Z poważaniem,

 
Adam Jaśnikowski

Prezes Fundacji EuroWeek

Koszt 5-dniowego pobytu na warsztatch EuroWeek:
od stycznia do końca kwietnia 2023 roku to 549 zł od uczestnika

od maja do końca roku 2023 roku 569 zł od uczestnika 


