Skolnyheter från Fredsinstitutet
29.9.2009

Ny ungdoms- och utbildningsansvarig
Sarah Stephan är ny som ungdoms- och utbildningsansvarig på Ålands
fredsinstitut från och med augusti 2009. Hon vikarierar fram till maj 2010 för
Anna-Lena Sjölund som är tjänstledig för att arbeta hos Sveriges
diskrimineringsombudsman. Sarah har under snart ett år varit gästforskare och
forskningsassistent på fredsinstitutet. På fredsinstitutet arbetar hon dels med
ungdoms- och utbildningsverksamheten, dels med seminarieverksamheten och
dels fortsättar hon med sin forskning. Hon ser fram emot at samarbeta med
skolorna och ungdomsorganisationer på Åland.
Sarah nås på 23238 eller sarah@peace.ax .

Uppföljningsseminarium i StegVis
Ålands fredsinstitut
PB 85
Hamngatan 4/ Storagatan 23
22101 Mariehamn
Telefon
018 -23238
040-763 5146
Fax
018-21026
E-post
sarah@peace.ax

Har du gått en grundkurs i StegVis men känner dig i behov av inspiration och
handledning?
Efter uppföljningsseminarium i mars hade blivit inställt på grund av för få
anmälningar ordnar Ålands fredsinstitut ett uppföljningsseminarium den
18.11.2009. Seminariet kommer att vara på ca. 2 timmar för mindre grupper om
10-15 personer. Beroende på intresse kan flera gruppseminarier ordnas under
dagen enligt tider som passar er. Är du intresserad ska du höra av dig
senast 05.10.2009 till sarah@peace.ax med följande information:
Namn:
Skola eller daghem:
Har deltagit tidigare i StegVis utbildning, var och när:
Tider som passar bäst för uppföljningsseminariet 18.11.2009:

Vi finns på webben!
www.peace.ax

Europeisk volontärtjänst EVS
Ålands fredsinstitut har en omfattande ungdomsverksamhet. En viktig del är vårt
volontärjobb inom EVS, European Voluntary Service, som är del av EU:s
ungdomsprogram. Vi är både en sändande och mottagande organisation. Vi
sänder årligen flera åländska ungdomar ut till Europa och har hittills haft
volontärer från bl.a. Frankrike, Nederländerna, Litauen, Nordirland, Spanien,
Polen, Turkiet och Azerbajdzjan. Det kostar ingenting för volontärer att deltar i
EVS och är en bra möjlighet att lära känner en annan kultur, lära sig ett nytt
språk och få nya kunskaper som kan vara en merit när man söker jobb eller
studieplats. Gärna skickar vi ut mer information om ni har intresse att ta emot en
volontär eller har kontakt med ungdomar mellan 18 och 30 som är intresserade
av att åka utomlands som volontär för 2-12 månader!

Grundkurs i StegVis
Fredsinstitutet kommer även att ordna två grundkurser i StegVis under skolåret
2009/2010. Vi vill gärna höra skolornas och daghemmens önskemål beträffande
tiden för kurserna. Vänligen höra av er senast 02.11.2009.

