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Wil jij ervaren hoe je op een participatieve, dynamische en plezierige wijze een “community” kan opbouwen én ondernemerschap en
sociale verandering kan stimuleren? Werk jij ook liever vanuit mogelijkheden dan vanuit problemen? Stimuleer je graag dat mensen zelf
in actie komen? Lijkt het jou te gek om dit op het Spaanse platteland te ervaren en er vervolgens in Nederland mee aan de slag te gaan?
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Dit voorjaar organiseert Plattelandsjongeren.nl samen met Elos Nederland en de Spaanse Oasis Beweging deze 10-daagse training
waarin je de Oasis Game filosofie ervaart en leert toepassen. De Oasis Game is een vernieuwend community building programma
afkomstig uit Brazilië dat wereldwijd in allerlei wijken, dorpen en steden is toepast. Het programma is gebaseerd op “leren door te
doen”. Deelnemers worden uitgenodigd om de principes van de Oasis Game te ervaren en hierop te reflecteren. Het doel van een
Oasis Game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van een buurt (Oasis) op een interactieve, laagdrempelige en
speelse manier (Game). Een oase is geslaagd als mensen zich versterkt voelen in het gevoel dat zij samen wat kunnen bereiken en
dat de droom een spectaculaire (fysieke) vorm heeft gekregen in de wijk.
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De zeven stappen van de Oasis Game.
Het creëren van ruimte voor eigen kracht.
Het organiseren van een participatief proces van co-creatie met bewoners en belanghebbenden.
Hoe je vanuit een ondernemende houding kunt werken: kansen visualiseren, ideeën omzetten in daden, risico's durven nemen.
Actief luisteren, assertiviteit en persoonlijk leiderschap.
Hoe je een community kan vormen door middel van spel en interactiviteit.
Wat de kracht is van het doen in plaats van praten.
Hoe je tot een collectieve keuzevorming kan komen.
Het gebruik van verschillende methodes: waarderende gesprekvoering, geweldloze communicatie, cirkeldances, coöperatieve
spelen, World Café en vele andere.
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Deze training is bedoeld voor jongerenwerkers, trainers van Plattelandsjongeren.nl en jonge professionals werkzaam in plattelandsgebieden. Zij die zich bezighouden met het bewegen van jongeren tot actief burgerschap en het inzetten van sociale veranderingen.
Er is plaats voor 14 Nederlandse deelnemers. De selectie zal plaatsvinden op basis van de volgende criteria:
 Actief op het gebied van jongeren en participatie, oftewel het ondersteunen en sociaal activeren van jongeren.
 Wonend en/of werkend in plattelandsgebieden.
 Kun je aannemelijk maken dat je na afloop (delen van) de methode in je eigen omgeving of organisatie toe gaat passen al dan
niet samen met andere deelnemers.
 Kun je alle data: 4 maart én 20 t/m 29 april.
 Deelnemers met beperkte werk- en opleidingsmogelijkheden krijgen voorrang.
 30-minners krijgen voorrang.
Voldoe je niet aan de criteria, maar wil je wel graag mee, neem dan even contact met ons op!







Schrijf je in via het inschrijfformulier, via een telefonisch of skype gesprek doorlopen we voor 4 maart de eerste selectie.
Kom naar de informatie- en startavond op 4 maart (en indien nodig een tweede voorbereidende bijeenkomst).
Doe 2-3 kleine opdrachtjes ter voorbereiding, bijvoorbeeld jezelf voorstellen in een filmpje dat we naar de Spaanse deelnemers
sturen. Meer informatie hierover volgt later.
Ben de gehele 10 dagen aanwezig.
Pas de methode op je eigen manier in je omgeving of organisatie toe al dan niet met andere deelnemers.

Deze training wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Erasmus Plus. Dit dekt niet de volledige kosten, maar maakt deze
training wel heel betaalbaar, namelijk € 700,- inclusief onderdak, eten, drinken, trainingsmaterialen en je vliegticket. Bestuurders en
trainers van Plattelandsjongeren.nl (en de aangesloten verenigingen) krijgen 50% korting.

?
Als je vragen hebt of je wil inschrijven, mail suzanne@plattelandsjongeren.nl of jeske@elosnederland.nl

Als je je wilt inschrijven, stuur ons dan een mail met de volgende gegevens en wij nemen z.s.m. contact met je op:
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Skype naam:
Geboortedatum:
Waarom spreekt deze training je aan?
Welk (vrijwilligers)werk doe je gerelateerd aan jongeren op het platteland?
Is het momenteel lastig voor jou om werk te krijgen of een opleiding te doen? Zo ja waarom?
Wat zou jij in jouw omgeving graag willen veranderen?
Heb je al enig idee waar je na afloop in Nederland (delen van) de Oasis Game zou willen doen?
Heb je nog vragen of aanvullingen?

