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Drodzy Nowoamerikanie,
udało nam się zdobyć środki finansowe, które umożliwią nam zorganizowanie KONGRESU NOWEJ
AMERIKI 2016. Stowarzyszenie Nowa Amerika e.V. otrzyma na ten cel wsparcie finansowe od
Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumenta Landu Brandenburgia oraz
od stowarzyszenia HOP.
Nowa Amerika Kongres 2016 odbędzie sie w terminie od 21 do 23 października w Centrum
Konferencyjno- Wypoczynkowym „Szafir“ w Moryniu.
Tegoroczny temat przewodni Kongresu brzmi: „Polsko niemieckie pogranicze jako specyficzne miejsce
edukacji“ Dlatego chcemy nie tylko debatować na temat przyszłości sieci Nowa Amerika, ale również
zaprezentować możliwie szerokie spektrum projektów edukacyjnych z takich dziedzin, jak kultura,
ekologia , kształcenie przez podróże i przeżycie, nauka języka sąsiada, itp. i podyskutować z Wami na
temat możliwości powielania tych projektów lub przekształcenia ich w projekty sieciowe. Będziecie
zatem mieli w trakcie kongresu okazję do zaprezentowania Waszych ostatnio zrealizowanych,
aktualnych i planowanych projektów.
Poza ciekawymi dwujęzycznymi debatami czekają na Was pobyt nad malowniczym jeziorem na
obrzeżach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, noclegi w dwu i trzyosobowych pokojach i całodzienne
wyżywienie oraz inne atrakcje.
Ci z Was, dla których stanowiłoby to zbyt duże obciążenie finansowe nie będą musieli ponosić żadnych
opłat uczestnictwa. Pozostałych poprosimy o dobrowolną wpłatę w wysokości 15 euro od osoby,
ponieważ z dotacji nie zdołamy pokryć wszystkich kosztów. Nie będziemy mogli niestety pokryć Wam
kosztów podróży, ale jesteśmy gotowi pomóc w skontaktowaniu się z innymi uczestnikami z Waszej
okolicy, abyście mogli przyjechać razem z nimi i przez to zminimalizować koszty podróży.
Napiszcie proszę jak najszybciej, jakie tematy do dyskusji uważacie za szczególnie ważne, jakie projekty
chcielibyście zaprezentować, jakie działania artystyczne przeprowadzić w trakcie kongresu, jakie
piosenki pośpiewać wspólnie przy ognisku.
Czekamy niecierpliwie na wiadomości od Was i bardzo liczymy na Wasz udział w Kongresie.
Zapraszamy serdecznie wszystkich Nowoamerikanów i ich Przyjaciół! Szczegółowy program i formularz
zgłoszenia otrzymacie w najbliższych dniach.
Pozdrawiamy herzlich.
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