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HEJ UNGDOMSRÅDSMEDLEM!
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Men hvad er en ‘Unge Stemmer’ ambassadør?
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Hvordan bliver man en god ‘Unge Stemmer’ ambassadør?
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Læs mere om projektet ”Unge Stemmer - Nye Veje til Demokratisk Deltagelse” på:
https:/
Hvad /www.nau.dk/unge-stemer/
skal jeg møde op til?
Uddannelsesweekend fra den 24.-26. august
Hvad skal
Evalueringsweekend
jeg møde op til?fra d. 7.-9. december
Uddannelsesweekend
Besøg hos 2-4 ungdomsråd
fra den 24.-26. august
Evalueringsweekend fra d. 7.-9. december
Uddannelsesweekenden
Besøg hos 2-4 ungdomsråd
og evalueringsweekenden
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foregår
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på sted?)
NAUs hovedkontor på Blegdamsvej
24A, 2200 København. NAU betaler selvfølgelig transportudgifter i forbindelse med uddannelsesUddannelsesweekenden
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i forbindelse med uddannelsesweekenden, evalueringsweekenden og besøgene
i ungdomsrådene, og der vil være forplejning i forbindelse med både uddannelsesweekenden og
evalueringsweekenden. Det er gratis at deltage i begge weekender.
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https://podio.com/webforms/21109632/1458944

