اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک

درﺑﺎره ﭘﺮوژه

ﻫﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  SCI ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺳﻮﺋﯿﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺪف از ﭘﺮوژه
"اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک" درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/
ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﺎدل
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد  ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎزه از
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اراﺋﻪ
ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن  SCIارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻤﭗ ﮐﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻛﻤﭗ ﻫﺎی ﻛﺎری ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر
ﻓﻌﺎل در ﺳﻮﺋﯿﺲ از ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ  2ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻤﭗ ﮐﺎر  6-5 ،ﺳﺎﻋﺖ در روز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎن در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ اردوﮔﺎه
ﮐﺎری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ :در
آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوژه آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اردوﮔﺎه
ﮐﺎری ﺧﻮد ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ:
ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل

ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ اردوﮔﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدﻻت و ﺗﻨﻮع ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﮔﺎه ﮐﺎر )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ

آﻟﻤﺎﻧﯽ( ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ

در ﮐﺪام ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺎ ﯾﮏ

اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

www.workcamps.sci.ngo

SCIﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﯿﺪﻫﺪ؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ  ،ﻏﺬا و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در ﻃﻮل ﭘﺮوژه
،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺎ.

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
info@scich.org / 031 381 46 20

