Allmänhet
• vi hjälper dig att hitta informationsmaterial om EU
• vi erbjuder kostnadsfri EU-information
• vi arrangerar föreläsningar, konferenser och
seminarier med anknytning till EU-frågor
• vi bistår dig i kontakt med EU:s olika institutioner

Besök oss
Kungsgatan 20
662 31 Åmål

Kontakta oss

Företag
• vi verkar för att företag ska bli mer aktiva i sitt
förhållande till EU så att de lär sig att nyttja de
möjligheter som finns.

Genom att:
• anordna informationsträffar och möten med
företagsrepresentanter
• förmedla kontakter med andra partners inom EU

Telefon: +46 532 170 20
E-post: europadirekt@amal.se

www.europadirektfyrbodal.se

Ungdomar och skolan
• vi verkar för att skapa ett intresse bland unga
för EU och Europa

EVS

European Voluntary Service
•Vill du åka ut i Europa eller övriga världen?

Genom att:
• besöka skolor och hålla i föreläsningar med
olika EU-teman
• hålla i Europarum där yngre elever genom
pyssel och spel närmar sig EU
• arrangera utbyten och ungdomskonferenser
• skicka ut/ta emot internationella praktikanter
och volontärer
• hjälpa ungdomar som vill arbeta eller
studera i andra EU-länder

Europa Direkt Fyrbodals
ungdomspanel

•Vill du upptäcka en annan kultur?

Vår ungdomspanel riktar sig till samhällsintresserade ungdomar som vill lära sig mer
om den internationella politiken och andra
länder och kulturer.

•Är du motiverad att arbeta som volontär?

•Vill du lära dig ett nytt språk?

Du får:

Gruppmedlemmarna är mellan 15 och 25
år som träffas ungefär en gång i månaden.
Under våra möten fokuserar vi på ett specifikt tema och förbereder även kommande
aktiviteter. Ungdomspanelen arrangerar
och deltar i olika ungdomsbyten både på
hemmaplan och internationellt.

• vara borta 2-12 månader
• bidrag till resan
• försäkring under hela resan
• fickpengar och matpengar
• erfarenheter från ett annat land
• lära dig ett nytt språk
• många nya vänner

Är du intresserad? Bli medlem!

Intresserad? kontakta oss på:

Skicka ett mejl till europadirekt@amal.se
eller ring oss på 0532-170 20

volunteer.amal@amal.se

Det finns mer information på vår hemsida: www.europadirektfyrbodal.se

