Contact Making Seminar

Come Together for Future Opportunities

Quan? Del 5 a l’11 de desembre de 2018
A on? Thessaloniki, Grècia
Entitat d’acollida: Youthfully Yours Organization
Breu resum:
L'atur juvenil té un impacte profund sobre els individus, la societat i l'economia. Els nivells actuals de risc de l'atur
juvenil poden perjudicar les perspectives laborals dels joves a llarg termini, amb conseqüències serioses per al
creixement futur i la cohesió social. Amb l'Estratègia Europa 2020, la Comissió Europea ha manifestat la necessitat
d'invertir en els joves per superar la crisi econòmica que afligeix a molts països europeus des de fa anys, omplir els buits
del nostre sistema econòmic i crear un model intel·ligent, sostenible i inclusiu.
Per aquests motius, el projecte "Come together for future opportunities" és un contact making seminar que té com a
objectiu abordar l'assumpte esmentat creant aliances fortes per als futurs projectes de mobilitat internacional juvenil i
per compartir idees i eines necessàries per a la seva implementació.
El projecte pretén crear i estimular futures col·laboracions entre els participants i construir una sòlida i duradora xarxa
d'associacions europees que els permeti desenvolupar projectes comuns sobre el tema de l'ocupabilitat i la participació
dels joves.
Objectius:
-Desenvolupar projectes de mobilitat internacional juvenil en la temàtica de l'emprenedoria i / o l'ocupabilitat;
- Explorar, intercanviar i discutir diferents maneres de com un projecte de mobilitat internacional pot contribuir a
l'ocupabilitat i l'esperit emprenedor;
- Compartir i explorar idees, experiències i àrees d'interès comú en els entorns interculturals;
- Establir noves associacions que tinguin com a objectiu promoure la implementació de projectes de joves en els països
socis;
- Entendre el programa actual de la UE per a joves "Erasmus +" que s'ha posat en marxa des de principis de 2014 i
durarà fins a l'any 2020.

Casa del Mar C/Albareda 1-13 2ª planta 08004 Barcelona
Tel +34 934124493 | www.catalunyavoluntaria.cat

Al projecte participaran 46 persones de 21 països del programa.
Qui pot participar?
Al curs poden participar totes les persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, que siguin o hagin estat líders i
treballadors juvenils, membres d'ONG, voluntaris/es en ONG que treballen amb joves, interessats en el tema del curs.
Cal tenir un nivell mitjà-alt d’anglès (llengua oficial del curs) que permeti comunicar-se amb els altres participants
durant el curs.
Què cal fer per participar?
1) Completar la fitxa d’inscripció (que pots trobar a la pàgina web http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats)
2) Enviar la fitxa d’inscripció a info@catalunyavoluntaria.cat
Donat el límit de places disponibles (2) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.
Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és
obligatòria per poder participar al curs, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.
Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de
participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten.
Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.
La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs estan cobertes per
l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.
L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del
pressupost establert per la guía oficial del programa) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la
compra realitzada. En finalitzar el projecte, els participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas
pel curs de formació.
Per a més informació sobre el curs i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a
info@catalunyavoluntaria.cat (Ana María).
Organitzat per:

Amb el suport de:

Youthfully Yours Organization
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