Intercanvi Juvenil

“Target the moon and you`ll reach the stars!”

Quan? Del 19 al 29 d’agost de 2019
A On? Milcoveni Village, Romania.
Entitat d’acollida: Volunteering for all
Participants: 5 +1 cap de grup
Breu resum:
Es tracta d’un intercanvi juvenil que té com a objectiu capacitar 40 joves i 8 caps de grup per començar a utilitzar la
seva creativitat i dissenyar idees per al desenvolupament de petites empreses en les zones rurals. La idea del projecte
va sorgir com un crit d'ajuda per als joves d'avui en dia, especialment els que viuen en àrees rurals, els quals
s’enfronten a un sistema educatiu en el que acaben desocupats després d'anys i anys d'educació.
És un fet conegut que a les zones rurals és més difícil iniciar un negoci; aquest projecte portarà una nova perspectiva
sobre la forma en què els joves poden desenvolupar un negoci específic als pobles. Mitjançant l'educació no formal, la
simulació de mercat, el comerç just i els tallers creatius, els joves aprendran com avaluar les necessitats d'una
comunitat, com proporcionar un servei específic i com desenvolupar les seves idees per fer realitat un futur millor.
A més, els participants tindran l'oportunitat de debatre amb joves emprenedors sobre la seva posada en marxa, però
també amb experts en emprenedoria. D'aquesta manera podem assegurar-nos que els i les joves rebran tota la
informació i el suport necessaris per passar d ela teoria a la pràctica.
Objectius del projecte:
- Desenvolupar habilitats emprenedores;
- Capacitar als i les participants per a desenvolupar negocis a les zones rurals;
- Millorar les habilitats i coneixements sobre venda i promoció d’un negoci;
- Entendre millor el que es necessita per gestionar una empresa;
- Desenvolupar la creativitat dels i les joves participants per crear negocis a les zones rurals.
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Qui pot participar?
Poden participar totes aquelles persones residents a Catalunya, d’entre 18 a 30 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
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 (Ana Maria)
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