Curs de formació

Oh Brother, Who are you?

Quan? Del 3 a l’11 d’agost de 2019
A on? Turin (Itàlia)
Entitat d’acollida: Articolo 9
Número de participants: 2
Breu resum:
Formació per promoure el diàleg intercultural i desenvolupar les habilitats dels i les treballadores joves transferir els
valors de llibertat, tolerància, democràcia i respecte dels drets humans. Els/les treballadors juvenils tenen un paper
important a l'hora de potenciar i implicar els i les joves en actiu a la ciutadania i la transferència d’aquests valors als
joves marginats, alhora que milloren el seu sentit de pertinença a una comunitat compartida.
Objectius:
• Fomentar el diàleg intercultural i la cohesió social dins el camp de joventut, millorant les habilitats dels i les
treballadores juvenils per prevenir i contrarestar la radicalització de la islamofòbia en tots els països europeus, dels
Balcans i de l'Orient Mitjà;
• Millorar les habilitats i competències dels i les treballadores juvenils i promoure el seu coneixement en mètodes no
formals i acostar d'una manera innovadora en el camp intercultural, del diàleg interreligiós i en la inclusió social;
• Demostrar la funció de l'educació no formal dins el desenvolupament dels valors de solidaritat i tolerància entre les
persones joves i recolzar la seva participació activa dins vida democràtica;
• Millorar el potencial dels i les treballadores juvenils per connectar amb les persones joves, creant noves oportunitats
per a ells, posant les seves idees en pràctica i fomentant la inclusió d'aquells amb menys oportunitats.
Qui pot participar?
A la formació 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 la temàtica
de la formació. Cal tenir un nivell mitjà-alt d’anglès (llengua oficial del curs) que permeti comunicar-se amb els altres
participants durant el curs.
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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 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 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 Maria)
Organitzat per:

Amb el suport de:
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