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Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)
jest organizacją pozarządową utworzoną w
2010 roku na Litwie. Powstała w odpowiedzi
na ogromny wzrost nadużyć i naruszeń w
zakresie praw człowieka i mniejszości narodowych zaobserwowanych od czasu przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej.
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• umożliwiamy

udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych oraz pracę w międzynarodowym środowisku;

• gwarantujemy

zdobycie
doświadczenia
potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o
pracę na rynku krajowym i międzynarodowym.

językowych. Długoterminowy Wolontariat Europejski trwa od 2 do 12 miesięcy. Więcej informacji o EVS oraz o dostępnych projektach, organizacjach wysyłających i przyjmujących szukaj
na: www.europa.eu/youth/evs_database.

Jak wygląda współpraca?
Możesz wybrać wolontariat lub praktyki:
• online, szczególnie w zakresie sporządzania:
tłumaczeń, analiz i raportów, a także komunikatów prasowych;

Podjąłeś decyzję o wolontariacie lub
praktykach w EFHR?

• w siedzibie;
• odbywane w siedzibie w ramach programów

Napisz na praktyki@efhr.eu lub evs@efhr.eu

wymiany międzynarodowej:

ERASMUS+
Dowiedz się na swojej uczelni o zasadach
odbywania praktyk zagranicą w ramach
programu „Erasmus +”. Takie praktyki mogą
trwać 2-3 miesiące. Na okres praktyk uczelnia wypłaci Ci stypendium. Więcej m.in. na
www.erasmusprogramme.com

Nie czekaj i skontaktuj się z nami:
Nie zapomnij w mailu załączyć:

• życiorysu;
• listu motywacyjnego.
Poinformuj nas także, kiedy chciałbyś rozpocząć praktyki/wolontariat oraz w jakiej formie,
a my niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą.
Znajdź nas na Facebooku. Dołącz i śledź
naszą działalność!

EVS, czyli European Voluntary Service
(Wolontariat Europejski)

www.facebook.com/EuropejskaFundacjaPrawCzlowieka/

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+,
dający możliwość udziału w długoterminowym
wolontariacie za granicą. Wystarczy, że znajdziesz interesującą Cię ofertę, zaaplikujesz,
weźmiesz ze sobą zapał i wyruszysz. O
resztę zadba Twoja organizacja wysyłająca i
przyjmująca – opłacą m.in. koszty podróży,
zakwaterowania, wyżywienia oraz kursów

Zapisz się do Newslettera i jako pierwszy
otrzymuj najnowsze informacje!
www.efhr.eu/newsletter/

