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HAEMME 18-29 -VUOTIAITA OSALLISTUJIA AMAZE ME LEADER –
SEIKKAILUSEMINAARIIN
“WHAT DIFFERENCE DO WE HOPE TO MAKE?
Amaze Me LEADER is about far more than a fun adventure where you meet other young people from across
Europe, and in signing up for the event, we expect you to be part of a force for change; to participate as
fully as you can; and share our commitment to achieving positive changes.”
-

D&G LEADER PROGRAM, seikkailuseminaarin järjestäjä 2018
Amaze Me Leader on 18-29-vuotiaille suunnattu seikkailuseminaari, jonka tavoitteena on rohkaista nuoria
osallistumaan Leader-toimintaan ja rakentaa verkostoja eurooppalaisten nuorten välille.
Seikkailuseminaari järjestetään Harjumaalla, Virossa 5.-11.8.2019. Seikkailuseminaarin toimintatapa
perustuu Amazing race TV-formaattiin ilman kilpailua: osallistujat jaetaan ryhmiin, jotka vierailevat
päivittäin Leader-tuella rahoitetuissa kohteissa, joihin liittyy toimintaa ja tehtäviä. Seikkailu päättyy
loppujuhlaan 10.8. ja paluu Suomeen tapahtuu Tallinnan kautta 11.8.
Amaze Me Leader (AML) 2019- seikkailuseminaarin järjestämisestä ja ohjelmasta vastaa Itä-Harjumaan
seudulla toimiva paikallinen Leader-ryhmä, Ida-Harju Koostöökoda.

OLETKO SINÄ ETSIMÄMME NUORI?
Etsimme nyt osallistujiksi nuoria, jotka edustavat tapahtumassa oman alueensa Leader-ryhmää. Nuorilta
toivotaan halua oppia uutta kiinnostusta kansainvälisyyteen ja kiinnostusta kehittää maaseutua nuorille
sopivaksi paikaksi kasvaa, työskennellä ja asua. Odotamme nuorilta aktiivista osallistumista, myönteistä
otetta sekä halua nähdä mitä Leader-rahoituksella voidaan saada aikaan maaseutualueilla.
Ohjelmantäyteinen viikko vaatii myös ryhmätyötaitoja ja halua jakaa ajatuksia, taitoja ja kokemuksia toisten
kanssa. Kaikkiaan seikkailuseminaariin osallistuu noin 50 virolaista, skotlantilaista, suomalaista ja
romanialaista nuorta.
Seikkailuseminaariin osallistuvat nuoret saavat uutta osaamista, kulttuurista ymmärrystä, rohkeutta ja
valmiuksia toimia kotiseutunsa hyväksi sekä mahdollisuuden vaihtaa keskenään kokemuksia maaseudulla
työskentelystä ja elämisestä. Toivomme, että nuori saa ennen kaikkea upean ja hauskan kokemuksen, josta
jää muistijälki ja vaikutuksia nuoren elämään pidemmälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että nuori
-

verkostoituu oman kotiseutunsa toimijoiden kanssa ja kansainvälisesti
oppii paikallisesta kehittämisestä ja Leader -rahoituksen vaikutuksista
jakaa omat ideansa ja kokemuksensa rohkeasti ja saa valmiuksia esittää niitä
oppii ratkaisukeskeisyyttä omien kokemustensa pohjalta
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-

kasvaa aktiivisena toimijana
saa kulttuurista ymmärrystä
kasvattaa yrittäjähenkisyyttä ja näkee itsensä rakentamassa tulevaisuutta maaseudulla
motivoituu ja saa sysäyksen muuttaa tulevaisuuttaan positiiviseen suuntaan
saa uusia taitoja ja itsevarmuutta
kokee, että nuoreen luotetaan ja häntä arvostetaan

OSALLISTUMISKUSTANNUKSET
Osallistumismaksu 50 euroa maksetaan tapahtuman järjestäjälle.
Lisäksi tarvitset vakuutuksen, englannin kielen taitoa, perusvarusteet vaihteleviin majoitusolosuhteisiin
(makuupussi+alusta), passin tai virallisen henkilökortin sekä taskurahaa julkisiin kulkuvälineisiin ja muihin
omiin kuluihin.
Oma Leader-ryhmäsi maksaa matkakustannukset kotipaikkakunnaltasi Tallinnaan (bussi-/juna- laivamatka).
Seikkailuseminaarin järjestäjä maksaa viikon aktiviteetit, majoitukset ja ruokailut.

HAE MUKAAN!
Hakuaika Amaze Me Leader-seikkailuseminaariin suomalaisille nuorille on avoinna 25.6.2019 saakka.
Haku osallistujaksi tapahtuu englanninkielisellä lomakkeella osoitteessa
https://docs.google.com/forms/d/1sat5hg_yvj5LWvYvWGUFypeWCcIzPOVmXgEOVfJa0b8/viewform?ts=5cf
63379&edit_requested=true
Hakijat haastatellaan ennen valintaa heinäkuun 2019 aikana.
Huomaathan, että osallistujilta edellytetään raportointia seikkailuviikolle osallistumisesta kirjallisesti.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Seikkailuterveisin
Anne Vänttinen
Rajupusu Leader ry, tel. +358 40 715 7189, anne.vanttinen@rajupusuleader.fi
Muiden osallistuvien Leader-ryhmien yhteystiedot:
Piällysmies ry, Sini Yläsaari tel. +358 44 976 6880
Veej'jakaja ry, Anssi Gynther tel. +358 44 015 5222
Leader Länsi-Saimaa ry, Terhi Ojanen tel. +358 45 668 9007
Pohjois-Kymen Kasvu ry, Evita Reitti tel. +358 40 586 1134
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