LAST CALL! STreet ART- INTERCANVI JUVENIL A VITERBO, ITÀLIA.

El projecte ST.ART sorgeix de la consciència que la participació activa i la participació dels i de les joves
constitueixen un actiu fonamental en el procés de regeneració dels suburbis rurals, al mateix temps que
provoquen oportunitats d'ocupació i reurbanització global de llocs que sovint no tenen identitat.
L'objectiu del projecte "ST.ART" és que els i les joves desenvolupin una acció d'inclusió, innovació social i
resiliència urbana a través de la creació d'un nou mural que utilitza contes de fades per ajudar els i les joves
a reflexionar sobre qüestions de ciutadania activa i conscient, drets humans i integració europea; fent que
els i les joves siguin protagonistes d'aquest procés de reurbanització urbana, econòmica i social.
En aquest projecte, les principals activitats permetran desenvolupar la creativitat, el lideratge, la capacitat
de treballar en grup, la capacitació de les habilitats de comunicació, la gestió de les relacions interpersonals
dins d'un equip, així com des d’un punt de vista formatiu, permetran comprendre la importància de la
ciutadania activa i la participació democràtica, el respecte a la diversitat en totes les seves formes,
l'educació per a la tolerància, el diàleg i la interculturalitat.
L’intercanvi juvenil es realitzarà a Itàlia, a Sant'Angelo / Viterbo, del 23 fins al 29 de juny, i comptarà amb
una trentena de joves europeus d’Itàlia, França, Lituània, Portugal i Catalunya.
Data límit per a presentar candidatures: 5 d’abril del 2019.
Més informació a:
internationalprojects@taccbcn.com

KEEP IN TOUCH, KIT - INTERCANVI JUVENIL A ITÀLIA

L’associació italiana Amici del Villaggio coordina el projecte "Keep In Touch" que gira entorn la reflexió del
contacte humà i el seu paper clau en la relació que tenim amb els altres millorant la qualitat de les relacions.
Aquesta idea es genera a partir del fet que el desenvolupament i la connexió tecnològica assumeixen una
connexió humana real, cara a cara. S’explorarà l'ús correcte dels mitjans socials i el compara amb la
comunicació de les emocions a través del contacte físic i l'ús del contacte per comunicar, compartir i donar
suport, lluitant contra la soledat i l'exclusió social.
L’objectiu de KIT és desenvolupar la capacitat d'interactuar de manera positiva i adequada a través del
contacte humà per connectar-se amb els altres i enriquir-ne les relacions amistoses i familiars. Gràcies a la
dimensió multicultural i diversa del projecte, els i les participants també aprendran les diferències sobre el
contacte físic en diferents cultures i la forma correcta de relacionar-se amb una cultura diferent, per evitar la
discriminació, fomentar el diàleg i la inclusió.
L’intercanvi juvenil es realitzarà a Itàlia, a la Sant Eusebio de Bassano del Grappa, del 26 d'agost fins al 2
de setembre, i comptarà amb una trentena de joves europeus d’Itàlia, Bulgària, Finlàndia, Holanda, Turquia
i Catalunya.
Data límit per a presentar candidatures: 30 d’abril del 2019.
Més informació a:
internationalprojects@taccbcn.com

CAMPAMENTS D’ESTIU ARTÍSTICS A BRUSEL·LES, BÈLGICA.

L’ Associació Europea per a Interessos dels Espectadors – EAVI – de Bèlgica posa en marxa els seus
primers campaments d’estiu sobre alfabetització mediàtica per involucrar els i les joves en el
desenvolupament crític en la creació d’audiovisuals. L’alfabetització dels mitjans de comunicació hauria de
ser un tema candent en l'actualitat, però encara no ha arribat al terreny de l'educació i dels i les joves.
L’objectiu d’aquest campament d’estiu és apropar recursos i habilitats i treballar l’esperit crític dels i les
joves participants en detectar i contrarestar els perills d’una comunicació no-objectiva. Els i les 13
participants que constituiran aquest grup internacional durant els 8 dies de campaments produiran vídeos i
infografies curtes per als seus companys i companyes, que tindran l'oportunitat d'explorar noves idees i de
donar veu als i les joves per contribuir a la manera com s'ensenya l'alfabetització mediàtica.
Si sou creatives, bojos per les xarxes socials i podeu crear vídeos i infografies, però també esteu
interessats/des en aprendre sobre els aspectes més profunds dels mitjans de comunicació, aquest és el
vostre campament d’estiu!
Per sol·licitar participar en aquest projecte haureu d’enviar un vídeo on expliqueu per què us interessa el
projecte i per què l’entitat belga us hauria de seleccionar.
El projecte acollirà voluntaris i voluntàries de diversos països de la Unió Europea entre el 23 i el 31 de juliol
d’aquest any.
El projecte està finançat pel programa Cos Europeu de la Solidaritat i queden cobertes totes les despeses
necessàries per a dur a terme el voluntariat: transport, allotjament, àpats i transport intern.
Data límit per a presentar candidatures: 27 d’abril del 2019.
Més informació a:
https://europa.eu/youth/solidarity/

CHALETS TOUT <LÀ- EAU> - VOLUNTARIAT DE CURTA DURADA A FRANÇA

Es busquen voluntaris i voluntàries per a participar a un projecte a l’estiu a Saint Julien en Beauchêne,
França. El projecte es durà a terme entre el 8 de juliol i el 27 del mateix mes i comptarà amb voluntaris i
voluntàries de l’Estat Espanyol, Alemanya, França i Itàlia.
Els i les joves voluntàries participaran en un projecte que té l’objectiu d’apropar a una zona sense
abastiment d’aigua per a les persones què habiten en ella, aquest recurs de primera necessitat. Durant les
dues setmanes de participació els i les joves estaran acompanyades per un tècnic i una coordinadora de
projecte.
El projecte està finançat pel programa Cos Europeu de la Solidaritat, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest i l’estància del/la jove durant el
període de desenvolupament del projecte.
Data límit per a presentar candidatures: 8 de juliol del 2019.
Més informació a:
https://europa.eu/youth/solidarity/

PROJECTE COMUNITARI AMB PERSONES REFUGIADES A BÈLIGICA

L’associació Des Compagnons Batisseurs gestiona el centre d’acollida Sugny Asylum Seeker Center de
Sugny – Bèlgica- que acull persones que han demanat asil al país. Abans que aquestes persones puguin
començar les seves “noves vides” a Bèlgica, el seu estat de refugiat/da ha de ser provat i acceptat. Mentre
esperen els documents que necessiten per regularitzar la seva situació, ells i elles es mantenen legalment
al país i els i les sol·licitants d'asil s'allotgen en aquest centre.
Aquest projecte es basa en la creació d’una comunitat dinàmica entre els i les voluntàries i els i les
residents del centre. Cada matí, amb l'ajut d'un/a líder tècnic, voluntaris/es, els i les joves i els i les adults
del centre treballaran junts per a dur a terme activitats de tot tipus: jardineria, activitats d'oci com esports,
artesanies, jocs, recerca de tresors, projecció de pel·lícules, debat i un llarg etcètera.
El projecte acollirà voluntaris i voluntàries de diversos països de la Unió Europea entre el 6 i el 20 de juliol
d’aquest any.
El projecte està finançat pel programa Cos Europeu de la Solidaritat, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest i l’estància del/la jove durant el
període de desenvolupament del projecte.
Data límit per a presentar candidatures: 1 de juny del 2019.
Més informació a:
https://europa.eu/youth/solidarity/

GET TRANSNATIONAL, GET SOLIDARITY- FORMACIÓ A MADRID

L’Agència Nacional Espanyol d'Erasmus+: Youth in Action, organitza una formació de formadores dirigida a
joves vinculats amb la dinamització juvenil en l’àmbit educatiu no-formal, i emmarcada dins del programa
ERASMUS + i el Cos Europeu de Solidaritat.
L'objectiu d'aquest curs de formació és desenvolupar les competències dels i les participants per
desenvolupar dos tipus diferents de projectes europeus de joventut. Els anomenats "projectes solidaris"
dins de Cos Europeu de Solidaritat (ces) i, d’altra banda, Iniciatives Juvenils Transnacionals (IJT). Entre
d’altres, pretén explorar la dimensió europea sobre la solidaritat dels projectes europeus de joventut,
fomentar l’adquisició de diferents habilitats per part dels i les participants - com ara la comunicació, el treball
en equip, la gestió de projectes en activitats internacionals i la creació de xarxes- així com contribuir en
poder desenvolupar propostes específiques per als futurs projectes europeus de jovent.
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest.
La formació juvenil es durà a terme de l’1 al 6 de juliol del 2019 a Cercedilla, Madrid, i hi participaran 25
joves de diferents països de la Unió Europea.
Data límit per a presentar candidatures: 30 d’abril del 2019.
Més informació a:
https://www.salto-youth.net/

FROM KNOWING TO BEING– FORMACIÓ A YSPERTAL, AUSTRIA

L'Agència Nacional Austríaca d'Erasmus+:Youth in Action en cooperació amb el Centre de Recursos
SALTO Training & Cooperation i amb el suport de JUGEND für Europa, anuncia la segona edició d'aquest
curs de formació adreçat a formadors/es i treballadors/es juvenils que vulguin reflexionar sobre l’ús i
l’aplicació de models de competència amb un enfocament específic en actituds, valors i preparació interior.
Les intencions del curs són explorar i experimentar el desenvolupament d’un enfocament basat en
competències en la formació i educació laboral dels i les joves, experimentar l’ús de models de
competència en la formació / desenvolupament curricular, centrant-nos en algunes dimensions essencials:
actituds, valors i preparació interior, així com reflexionar sobre el desenvolupament d’un enfocament basat
en les necessitats en activitats de formació i educació i identificar aplicacions dels resultats d'aprenentatge
dels i les participants en els seus contextos de treball.
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest.
La formació juvenil es durà a terme del 10 al 16 de setembre i hi participaran 24 joves de diferents països
de la Unió Europea.
Data límit per a presentar candidatures: 27 de maig del 2019.
Més informació a:
https://www.salto-youth.net/

THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION – FORMACIÓ A SOFIA, BÈLGICA

L’Agència Nacional de Bèlgica d'Erasmus+: Youth in Action, organitza i coordina la formació The Power of
non-formal Education a la capital, Sofia. L’objectiu d’aquesta formació és millorar l’impacte de l’educació no
formal així com els seus principis i mètodes per crear oportunitats d’empoderament per als i les joves com a
actors reals de la societat (des d’una vessant local fins a l’europea).
Aquest training curs està dirigit a joves que estiguin vinculades amb el món de la educació no-formal o que
vulguin desenvolupar les seves competències personals i professionals en aquest àmbit. Es busca
estimular els i les participants per sentir i reflexionar sobre el poder de l’educació no formal experimentant
diferents tipus de mètodes educatius no formals; analitzar el paper i la recepció de la educació no-formal als
diferents països dels quals prové el grup de participants del projecte; explorar significats, rols i
complementarietat de diferents enfocaments i mètodes educatius (formals, no formals, informals); així com
repensar les pràctiques diàries de la joventut.
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, visats, etc.) rellevants per a la participació en aquest.
La formació juvenil es durà a terme del 24 al 29 de setembre i hi participaran 30 joves de diferents països
de la Unió Europea.
Data límit per a presentar candidatures: 30 de maig del 2019.
Més informació a:
https://www.salto-youth.net/

ES BUSQUEN VOLUNTÀRIES PER A PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES ARGENTINES.

L'Argentina enfronta problemes de drets humans que inclouen la violència endèmica contra les dones.
Malgrat una llei de 2009 que estableix mesures integrals per a prevenir i castigar la violència contra les
dones, l'assassinat impune de dones continua sent una preocupació greu.
Aquest projecte posa de manifest la importància de la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones, en
particular l'apoderament econòmic de les dones mitjançant l'enfortiment del paper de les dones com a
impulsors de la reducció de la pobresa, la promoció de dones inversores i empresàries.
En el programa d'igualtat de gènere, les voluntàries treballen donant suport a les accions de les dones
argentines en una àmplia gamma de sectors per a defensar els drets de les dones en matèria de salut, de
llei i governança.
L'objectiu principal se centra en donar suport a les iniciatives i projectes de dones que tenen com a objectiu
promoure la igualtat de gènere com a eina de transformació social.
Les funcions i responsabilitats, prioritàries, de les voluntàries són promoure i enfortir el lideratge de les
dones dins de les seves iniciatives locals, organitzar reunions per a intercanviar experiències amb altres
dones i posar-les en contacte amb altres fonts de recursos tècnics i financers.

Més informació a:
https://www.volunteeringsolutions.com/es/argentina/women-empowerment-volunteering-program

