Go European! Building Transnational
partnerships for Youth Participation.

Dates: del 9 al 16 de setembre.
Lloc: Yanoshi (Ucraïna).
Participants: 2
Breu descripció:
El PBA explorarà l’impacte que generen les activitats de mobilitat internacional per motius
d’aprenentatge i com poden esdevenir un instrument vàlid per encoratjaar la participació, l’ ocupabilitat
i la inclusió social activa dels/les joves.
Aspirem a que el PBA ajudi els/les participants a entendre quin tipus d'associacions internacionals
poden beneficiar més les respectives organitzacions, treballadors, líders, joves i comunitats i crear noves
associacions entre les entitats promotores.
Objectius:
- Crear noves associacions amb entitats juvenils afins d’arreu d’ Europa.
- Compartir pràctiques i enfocaments innovadors en el treball amb joves.
- Explorar possibles associacions per afavorir la participació activa de joves en noves iniciatives, tant a
nivell local com internacional.
50 participants de: Sèrbia, Holanda, Geòrgia, Ucraïna, Azerbaijan, Armènia, Bielorrússia, Moldàvia,
Eslovàquia, Romania, Hongria, Bulgària, Estònia, Turquia, Croàcia, Alemanya i Catalunya.
Activitats:
-Agost/setembre: preparació dels participants en línia i de forma presencial a les oficines de la FCV.
-Del 9 al 16 de setembre, dies de viatge inclosos: Partnership building activity.
-Setembre/octubre: activitats de seguiment en tots els països participants.
Qui pot participar?
Poden participar totes les persones que compleixin els següents requisits: -tenir residència a Catalunya;
-ser major de 18 anys; -tenir interès en aprendre; -voler dur a terme iniciatives per encoratjar la
participació de persones joves en noves iniciatives; - formar part de la Fundació Catalunya Voluntària en
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el marc d’un compromís de voluntariat per escrit, conveni de pràctiques o contracte laboral – tenir amb
un nivell mitjà/alt d’anglès (llengua oficial del projecte).
Què cal fer per participar?
1) Completar la fitxa d’inscripció que pots trobar a la pàgina web, a:
www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats
2) Enviar la fitxa d’inscripció a: projectes@catalunyavoluntaria.cat
El termini d’inscripció finalitza el 9 d’agost. Donat el límit de places disponibles (2) recomanem enviar la
fitxa el més aviat possible. Ens reservem al dret a tancar el procés d’inscripció abans de la data límit.
Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en
la qual és obligatòria i han d’esperar a rebre confirmació per email abans de realitzar la compra del seu
bitllet d’avió.
Organitzat per:

Amb el suport de:
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