Intercanvi Juvenil

GENDER PRIVILEGE

Quan? Del 16 al 24 de març de 2019
*La Visita preparatòria tindrà lloc del 8 a l’11 de febrer 2019, on hi ha d’assistir el/la cap de grup + un/a participant
A On? A Lituània
Entitat d’acollida: Informal Youth Group "Changemakers "
Breu resum:
És un projecte internacional d'educació no formal per a joves que relaciona tant la teoria com la pràctica de la vida
real. El projecte pretén desenvolupar una perspectiva més àmplia sobre el concepte de privilegi entès com a
desigualtat social. En aquest projecte es centrarà en el privilegi relacionat amb el gènere, però es creua amb els altres,
com ara el privilegi respecte a l'orientació sexual, la categoria ètnica o racial, la religió o la classe social.
Creiem que la reflexió sobre el seu privilegi pot ser un pas crucial per assolir la igualtat social i una millor comprensió
de la Justícia Social i els Drets Humans.
Objectius:
- Aprendre a identificar diferents sistemes de privilegi i les seves interseccions, centrant-se en el privilegi de gènere i
comprenent millor la forma en la qual i per què es concedeixen els privilegis i com hi formem part.
- Intercanviar opinions amb altres joves sobre el privilegi, tant a partir de la pròpia experiència com de manera més
conceptual;
- Conèixer el feminisme i el transfeminisme, els gèneres no binaris, la identitat i expressió de gènere, les
microagressions, la masculinitat i la feminitat, etc.;
- Conèixer com s'expressa el privilegi de gènere a Lituània i als països participants, connectant les experiències
individuals i l’aprenentatge a la situació local, nacional i internacional.
- Aprendre a pensar críticament en l'opressió basada en el sexe i en els prejudicis inconscients de forma constructiva,
buscant formes positives i proactives per aconseguir la justícia social;
- Aprendre a transformar els coneixements en accions, tant a nivell personal com social, a través de l'activisme i les
accions quotidianes.
Qui pot participar?
Poden participar totes aquelles persones residents a Catalunya, d’entre 18 a 25 anys, interessades en el tema de
l’intercanvi. S’ha de tenir un nivell d’anglès suficient per poder comunicar-se i participar activament en el conjunt
d’activitats proposades.
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*El límit d’edat pel cap de grup és de 35 anys.
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 (5), 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 l’intercanvi, 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 projecte 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 guia oficial) 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 per l’intercanvi.
Per a més informació sobre el projecte i com participar, pots trucar al telèfon 934 12 44 93 o bé enviar un email a
info@catalunyavoluntaria.cat
Organitzat per:
Amb el suport de:
Informal Youth Group "Changemakers "
i The Youth Company
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