Intercanvi Juvenil

BREAKING STEREOTYPES – DIRECTOR’S CUT

Quan? Del 29 d’abril al 7 de maig de 2019
*La Visita preparatòria tindrà lloc del 2 al 4 d’abril del 2019 on només hi ha d’assistir el/la cap de grup.
A On? Gant, Hongria
Entitat d’acollida: Együtt Ható
Número de participants: 4+ 1 cap de grup (que haurà d’assistir a la reunió preparatòria)
Breu resum:
Aquest projecte és la continuació de l’intercanvi Breaking Stereotypes, i que després de tenir tant d’èxit, vol continuar
per promoure l’inclusió i habilitar a les persones que viuen amb o sense discapacitat de connectar-se entre elles sense
estereotips.
L’objectiu és crear una activitat mixta i comunitària per lluitar contra els estereotips, i donar veu i representació a
aquelles persones que pateixen les discriminacions. Aquest projecte permet a les i els participants a involucrar-se,
adquirir i profunditzar en el coneixement sobre les discapacitats a nivell internacional, a formular objectius propis i
dissenyar els passos per assolir-los. De la mateixa manera, es desenvoluparan eines per aprendre a augmentar la
conscienciació a través d’activitats creatives.
Persones amb diversitat funcional: aquest projecte entén que això és un terme paraigües, que pot incloure des de
dificultats motrius fins a dificultat en les execucions de diferents tipus d’activitats. Per això, hi haurà dos professionals
per tal de donar suport, sobre tot a nivell físic per a les persones que ho necessitin.
Objectius:
En aquest intercanvi de joves, 33 joves que viuen amb i sense discapacitat aprendran a:
-

Com convertir-se en membres actius de la comunitat i actuar de forma conjunta.
Com fer ús de la nostre influència, privilegi i com prendre acció i trencar estereotips.

Com a activitat de seguiment, l’entitat d’acollida proposa organitzar un esdeveniment inclusiu a les comunitats locals.
S'utilitzaran mètodes d’aprenentatge no formal durant tot el projecte. Aquests ajudaran als i a les participants a
desenvolupar proactivitat, autoestima, habilitats organitzatives, assertivitat, treball en equip, creativitat, habilitats
comunicatives.
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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.
*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 (4+1), 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 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 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
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat (Lorena).
Organitzat per:
Amb el suport de:
Együtt ható
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