Przyszłosciowe pozyskiwanie energii w Europie
Niemiecko-francusko-polskie spotkanie młodzieży
Haus am Maiberg, Niemcy
od 29 września do 05 października 2014

Czy masz ochotę na spędzenie
interesującego tygodnia w
Niemczech w gronie młodzieży z
Francij, Niemiec i Polski?
Czy interesują Cię
problemy
pozyskiwania
energii
elektrycznej w
Europie?

Opis projektu:
Odnośnie pytania: "Jak pozyskiwać energię?" istnieje w państwach europejskich rozbieżność zdań.
Przykładem jest niemiecko-francusko-polski tercet, który reprezentuje trzy ekstremalne bieguny
pozyskiwania energii: państwo niemieckie zobowiązało się do radykalnego przejścia na energię
wtórną, Francja popiera energię jądrową, a w Polsce około 93% ogólnie pozyskiwanej energii
pochodzi z elektrowni węglowych.
Dlatego w dniach od 29 września do 05 października 2014 zapraszamy młodzież z krajów
europejskich do Heppenheimu (60 km od Frankfurtu nad Menem) w Niemczech, aby na wspólnym
spotkaniu omówić i przedyskutować przyszłość energii w Europie.
W czasie tego spotkania zostaną przedstawione różne możliwości i scenariusze pozyskiwania energii
w regione „Hessen” oraz przetważania i transformowania jej, a także związane z tym konsekwencje
dla europejskich konsumentów i ich środowiska ekologicznego.
Prace grupowe i interaktywne warsztaty będą się na przemiań uzupełniać z wycieczkami. Zwiedzimy
park wiatrowy jak i miejsca produkcji energii z paliw kopalnych a także wtórnych.
Interesujesz się tym tematem i tymi trzema państwami, ale nie jesteś ekspertem w kwestiach pytań
dotyczących energii? Nie posiadasz talentów językowych? Nie szkodzi! Ten program jest otwarty dla
wszystkich! Przez cały tydzień proponujemy animacje językowe!
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Informacje ogólne:
 Uzgodniony termin projektu:
Przyjazd w poniedziałek, dnia 29 września 2014 do godziny 17.00 do miasta Heppenheim, w
Niemczech.
Odjazd w niedziele, dnia 5 października 2014
 Grupa docelowa:
Młodzież z Polski w wieku od 17 do 25 lat (10 osób)
Młodzież z Niemiec w wieku od 17 do 25 lat (10 osób)
Młodzież z Francij w wieku od 17 do 25 lat (10 osób)
 Języki robocze:
Francuski, Niemiecki i Polski - Rozumienie lub mówienie w obcym języku będzie pomocne. Jednak
nieznajomość niemieckiego nie stanowi przeszkody w uczestnictwie ! Co dziennie rano będą
proponowane lingwistyczne animacje dla uczestników.
 Zakwaterowanie:
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną zakwaterowani w pokojach
wielonarodowosciowych. Miescem zakwaterowania jest
„Haus am Maiberg”.
Ernst-Ludwig-Straße 19
64646 Heppenheim / Bergstraße
Tel. +49 (0) 6252 9306-0
Fax: +49 (0) 6252 9306-10
Internet: http://www.haus-am-maiberg.de/startseite.html
E-Mail: info@haus-am-maiberg.de
 Koszty uczestnictwa :
Dla niemieckich i francuskich uczestników koszt udziału w projektcie wynosi 90€.
Dla polskich uczestników koszt udziału w projektcie wynosi 50€.
 Zgłoszenie:
Zgłoszenie należy nadesłać do dnia 7 września 2014 do Domu Pojednania i Spotkań.
E-Mail: koordynacja@dmk.pl
Tel.: + 48 (0) 58 301 – 57 – 21
W przypadku napływu zgłoszeń przekracajacych liczbę dostępnych miejsc ,organizator zastrzega
sobie możliwość doboru kandydatów według daty zapisu. Organizatorzy będa starać się zapewnić
dobrą równowagę narodowości i płci w grupie.
 Organizator:
Haus am Maiberg zajmuje się zarowno edukacją politiczną jak i socjalną. Uważa się ,jako miejsce
dialogu między krajami i pokoleniami. Proponuje konferencje, seminaria i spotkania
międzynarodowe celem tworzenia kultury europejskiej. Jest on otwarty dla każdego, bezwzględnie
na religijny i polityczny światopogląd.
 Partnerzy :

Maison de l’Europe de Nîmes
Centre d’Information Europe Direct Gard-Lozère
3 Place Hubert Rouger – 30900 NIMES/ FRANCE
Tel.: 04 66 21 77 50
E-Mail : Info@maison-europe-nimes.eu

Dom Pojednania i Spotkań
Im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w GDAŃSKU
ul. Św. Trójcy 4 Gdansk 80-822 POLSKA
Tel.: + 48 (0) 58 301 – 57 – 21
E-Mail: koordynacja@dmk.pl
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