
Kaip  tapti EST savanoriu organizacijoje Masorti
Vokietija?
Atsiųsk mums savo Europass CV, motyvacinį laišką ir
tave siunčiančios organizacijos kontaktus.
Mes informuosime tave apie laisvas vietas ir
numatomą EST projekto pradžią.

Ką turėtum žinoti:
*EST savanorius priimame 12-os mėnesių
laikotarpiui
*Per metus galime priimti daugiausia 3 savanorius
*Savanoriui suteikiame kambarį nuomojamame
bute su dviem jaunais žmonėmis. Jis gauna
kišenpinigius, maistpinigius, viešojo transporto
bilietą bei gali lankyti vokiečių kalbos kursus.

Masorti - Verein zur Förderung der jüdischen
Bildung und des jüdischen Lebens e.V.

Eislebener Str. 4, 10789 Berlin, Germany
Tel.: +49-30-21016551
Fax: +49-30-21016552

info@masorti.de
www.masorti.de

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

Masorti Vokietija
kaip siunčianti organizacija

Nuo 2009 metų Masorti Vokietija teikia galimybę
Vokietijos jaunimui dalyvauti EST projektuose
užsienyje. Jau esame išsiuntę savanorių į
Prancūziją, Ispaniją, Lietuvą, Rumuniją, Norvegiją,
Estiją bei kitas šalis.
Jei nori, jog Masorti Vokietija tave išsiųstų į EST
projektą:
*turi gyventi Berlyne ar apylinkėse
*atsiųsk savo CV bei motyvacinį laišką ne vėliau nei
šeši mėnesiai prieš norimą EST projekto pradžią
*tuomet suteiksime tau tolesnės informacijos
*suorganizuosime susitikimą, kurio metu
išsiaiškinsime visas detales
*sutikdama/s bendradarbiauti su Masorti Vokietija
turėsi pasirašyti sutartį ir sumokėti 250€, kuriuos
tau grąžinsime sėkmingai radus projektą

“The best way to find yourself

is to lose yourself

in the service of others”*
Mahatma Ghandi

*”Geriausias būdas atrasti save – tai prarasti save
tarnaujant kitiems“

Europos savanorių
tarnyba su

Masorti Vokietija



Masorti (hebrajiškai “tradicinis”) – tai judaizmo
kryptis esanti tarp reformos ir ortodoksinio
judaizmo.
Amerikoje Masorti vadinama “Conservative
Movement” (konservatyvusis judaizmas). Masorti
atsirado 19a. pr. Vokietijoje rabino Zacharias
Frankel iniciatyva. Tuomet pastebėta, jog
moderniame pasaulyje žydams jų tradicija kelia vis
daugiau klausimų, į kuriuos būtina ieškoti atsakymų.
Tora ir Halacha – žydiškas ugdymasis ir žydiškas
gyvenimo būdas – leidžia mums kasdienybėje
derinti tradiciją ir modernumą.
Masorti Vokietija įkurta 2002 metais Berlyne
rabinės Gesa S. Ederberg ir kitų iniciatyva.
Savo veikla Masorti Vokietija prisideda prie įvairaus
amžiaus žmonių žydiško ugdymosi Vokietijoje bei
Europoje.
Masorti Vokietija bendradarbiauja su centrine
Vokietijos žydų taryba bei į ją įeinančiomis
bendruomenėmis, taip pat su Masorti institucijomis
Europoje, Izraelyje, JAV ir kitais partneriais.

Nuo 2008 metų Masorti Vokietija yra akredituota
priimanti, koordinuojanti bei siunčianti EST
organizacija: 2014-1-DE04-KA110-001184

Europos savanorių tarnyba (EST) yra programos
„Erasmus+ Veiklus jaunimas” dalis finansuojama ES.
Sėkmingam EST projektui būtinas artimas siunčiančios
organizacijos, priimančios organizacijos ir savanorio
bendradarbiavimas. Viena iš minėtų organizacijų atlieka
ir koordinuojančios organizacijos užduotį – teikią
paraišką gauti ES finansavimą. Priimančios ar
siunčiančios organizacijos statusą suteikia Nacionalinė
Agentūra po akreditacijos proceso. Programa yra nuolat
prižiūrima Nacionalinės agentūros.

Kokia yra pagrindinė Europos savanorių tarnybos idėja?
EST siūlo jauniems žmonėms unikalią galimybę nuo 6 iki
12 mėnesių savanoriauti užsienio šalyje. EST tikslas yra
skatinti jaunų žmonių iš įvarių Europos šalių solidarumą,
aktyvų pilietiškumą bei tarpusavio supratimą.

Kas gali dalyvauti?
Europos savanorių tarnyba yra atvira visiems jauniems
žmonėms nuo 18 iki 30 metų.

Kuo savanorį aprūpina siunčianti ar priimanti
organizacijos?
Kelionės išlaidas, draudimą, apgyvendinimą, maistą,
kišenpinigus ir kalbos kursus EST metu padengia ES ir
priimanti organizacija. Savanoriui tereikia šiek tiek
prisidėti prie kelionės išlaidų. Priimanti organizacija
rūpinasi savanorio mokymosi procesu.
Savanoris dalyvauja EST mokymų cikle, kur jis sužino apie
programą ir susipažįsta su kiekvieno projekto partnerio
teisėmis ir pareigomis.
Kiekvienas savanoris turi teisę gauti “Youthpass” –
neformalaus mokymosi EST metu pripažinimą.

Savanoriai gali rinktis iš trijų skirtingų veiklų:
Galimybė Nr.1: Savanorystė Masorti e.V.
*Publikacijų bei kitos medžiagos kūrimas
*Pagalba organizuojant seminarus bei renginius
*Pagalba organizuojant projektus
*Pagalba su kasdienėmis NVO veiklomis
*Viešieji ryšiai (pvz. naujienlaiškis, tinklalapis,
skrajutės) ir fundraising’as
*Pagalba teikiant paraiškas EU (Erasmus+ programa)
*EST savanorių siuntimas/priėmimas

Galimybė Nr.2: Savanorystė Masorti vaikų darželyje
*pagalba Masorti vaikų darželio komandai įvairiose
kasdienio gyvenimo užduotyse
*vaikų prižiūrėjimas
*individualių projektų kūrimas ir įgyvendinimas

Galimybė Nr.3: Savanorystė Oranienburger Strasse
sinagogoje (projektą koordinuoja Masorti Vokietija)
*pagalba kasdieniame sinagogos gyvenime
*tarptautinių svečių priėmimas
*pagalba pamaldų bei kiddushim metu
*pagalba renginių metu

Savanoriaudamas kiekviename šių projektų savanoris
turi unikalią galimybę pažinti šiandieninį žydų
gyvenimą Vokietijoje. Savanoris taip pat įgyja teorines
žinias apie judaizmą ir žydų gyvenimą Berlyne,
Vokietijoje ir Europoje. Abu projektai turi plačią
tarpkultūrinę dimensiją.
Taip pat, mes aktyviai remiame kiekvieno savanorio
individualaus mokymosi procesą.

Apie Masorti Vokietija Europos savanorių tarnyba Masorti Vokietija
kaip priimanti organizacija


