Intercanvi Juvenil

ROOTS OF INCLUSION

Quan? Del 13 al 20 de maig del 2019
A On? Casapesenna, Itàlia
Entitat d’acollida: Giosef Caserta
Participants: 5+1 cap de grup
Breu resum:
Giosef Caserta és una entitat que promou la ciutadania activa, la mobilitat, la cooperació internacional, l’educació i el
voluntariat. L’intercanvi comptarà amb 24 participants de: Grècia, Turquia, Itàlia i Catalunya.
Objectius:
L’objectiu del projecte és afrontar el problema de diferències religioses i culturals. L’Intercanvi pretén promoure el
diàleg intercultural i interreligiós entre els joves, a través de les seves tradicions locals, especialment la dansa i la
música, destacant el comú arrels en aquest camp.
L’educació no formal serà el principal mètode de treball de l’intercanvi. Durant l’intercanvi, els participants aprendran
sobre instruments musicals tradicionals, roba i cançons folklòriques amb l’objectiu d’organitzar un festival intercultural
al final del projecte. A més, s’implicaren institucions locals i associacions culturals per tal de promoure els resultats del
projecte, i poder arribar a més persones.
Abans de l’intercanvi, s’hauran de preparar activitats, dinàmiques i recopilar informació sobre la realitat local del
nostre país. A més, la idea serà recopilar la major quantitat d’instruments i vestits tradicionals per tal de poder
realitzar el festival de cultures el més divers possible.
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)
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2) Enviar la fitxa d’inscripció a info@catalunyavoluntaria.cat
Donat el límit de places disponibles (6), 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:
Giosef Caserta

Fundació Catalunya Voluntària
Casa del Mar C/Albareda 1-13 2n pis 08004 Barcelona
Tel 934124493
www.catalunyavoluntaria.cat

