LAST CALL!STreet ART- INTERCANVI JUVENIL A VITERBO, ITÀLIA.

El projecte ST.ART sorgeix de la consciència que la participació activa i la participació dels i de les joves
constitueixen un actiu fonamental en el procés de regeneració dels suburbis rurals, al mateix temps que
provoquen oportunitats d'ocupació i reurbanització global de llocs que sovint no tenen identitat.
L'objectiu del projecte "ST.ART" és que els i les joves desenvolupin una acció d'inclusió, innovació social i
resiliència urbana a través de la creació d'un nou mural que utilitza contes de fades per ajudar els i les joves
a reflexionar sobre qüestions de ciutadania activa i conscient, drets humans i integració europea; fent que els
i les joves siguin protagonistes d'aquest procés de reurbanització urbana, econòmica i social.
En aquest projecte, les principals activitats permetran desenvolupar la creativitat, el lideratge, la capacitat de
treballar en grup, la capacitació de les habilitats de comunicació, la gestió de les relacions interpersonals dins
d'un equip, així com des d’un punt de vista formatiu, permetran comprendre la importància de la ciutadania
activa i la participació democràtica, el respecte a la diversitat en totes les seves formes, l'educació per a la
tolerància, el diàleg i la interculturalitat.
L’intercanvi juvenil es realitzarà a Itàlia, a Sant'Angelo / Viterbo, del 23 fins al 29 de juny, i comptarà amb una
trentena de joves europeus d’Itàlia, França, Lituània, Portugal i Catalunya.
Data límit per a presentar candidatures: 10 de juny del 2019.
Més informació a:
internationalprojects@taccbcn.com

LAST CALL!STAGE OF MIND. A PERFORMANCE ABOUT EUROPEAN DIVERSITY-BÈLGICA

El projecte en qüestió porta el nom d’ Stage of Mind. A performance aboutEuropeandiversity’, i es realitzarà al
municipi de Lommel, a Bèlgica, entre el 8 i el 19 de juliol. Es tracta d’un projecte Erasmus + KA1 – Youth
Exchange i comptarà amb la participació d’una trentena de joves europeus d’Alemanya, Bèlgica, Romania,
Polònia i Catalunya.
El projecte neix amb la voluntat de reunir a un grup de joves per tal de pensar i ser crítics davant de temes
com la guerra, la pau, els Drets Humans i la humanitat. Statge of Mind té l’objectiu de treballar en la diversitat
i els valors a Europa i en aquest intercanvi juvenil, els i les joves participants es podran expressar a través de
diferents corrents artístiques com la música o el teatre.
Per aquest intercanvi juvenil es busquen a 5 participants i 1 líder de grup que, entre d’altres requisits, han de
tenir entre 18 i 28 anys, han de ser capaces de dinamitzar 2 sessions durant l’intercanvi (entre tot l’equip
català), així com 2 energizers / activitats de trencar el gel. Tanmateix s’han de poder comunicar-se en anglès
i comprometre’s a difondre els resultats del projecte a TACC (en una valoració final) i la comunitat local.
Data límit per a presentar candidatures: 15 de junydel 2019.
Més informació a:
internationalprojects@taccbcn.com

ESTADES A L’AMAZONIA PERUANA

La Lliga dels Drets dels Pobles és una organització no governamental, nascuda a Sabadell l’any 1977, que
té com a objectius la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles, el foment de la cultura de la pau i la
transformació social.
Aquest 2019, l’entitatgestiona un nou projecte de cooperació internacional : les estades solidàries a
l'Amazònia peruana.
Les estades van dirigides a joves i adults d'entre 20 i 40 anys, que a travès de la convivència i la col·laboració
amb diferents comunitats podran conèixer-ne la realitat de l’ indret i les comunitats que l’habiten, així com la
tasca i evolució del projecte de l'entitat sabadellenca.
La primera estada solidària es durà a terme de l’1 al 15 de juliol d’aquet any.
Més informació a:
oficinajove@ajsabadell.cat

CREATIVE COMMUNICATION- FORMACIÓ JUVENIL, FRANÇA

Nomadways és una associació francesa que treballa mitjançant l'art com a eina de transformació social,
realitzant, entre d’altres activitats, projectes educatius internacionals per a artistes, educadors/es i
treballadors/es juvenils.
L’entitat francesa coordina, del 2 al 17 de setembre de 2019, una formació juvenil- a Brivezac, França- que hi
comptarà amb la participació de 24 treballadors/es joves, gestors/es de comunicació i artistes procedents de
França, Macedònia del Nord, Grècia, Bulgària, Ucraïna, Armènia, Espanya i Polònia.
Els i les participants compartiran experiències personals i professionals i exploraran el potencial de la
comunicació creativa com a eina per a treballar amb els i les joves per aconseguir involucrar a les persones
en el desenvolupament personal, la comprensió mútua, la inclusió i la participació activa.
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, àpats, etc.) rellevants per a la participació i estada durant el projecte.
Data límit per a presentar candidatures: 30 de juny del 2019.
Més informació a:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
alex@nomadways.eu

COLLECTIVE POWER!– FORMACIÓ INTERNACIONAL A HOMADE, FRANCE

CollectivePower! és una formació internacional coordinada per l’entitat francesa Nest&Nomadways que
reunirà 24 treballadors/es juvenils, treballadors/es socials i activistes o joves involucrats/des en les seves
comunitats de manera activa provinents de França, Hongria, Itàlia, Portugal, República Txeca i l’Estat
Espanyol amb la finalitat d’explorar el poder de la intel·ligència col·lectiva a favor d'iniciatives socials i
juvenils.
La formació té com a objectiu experimentar amb els i les participants i cooperar per millorar la nostra manera
d’interactuar, valorant les nostres diferències, aprenent tant com puguem entre nosaltres i avançant cap a la
transició social. El CollectivePower! ofereix un espai d'experimentació, transmissió i suport per construir,
desenvolupar i realitzar iniciatives creatives, col·lectives, socials i juvenils.
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, àpats, etc.) rellevants per a la participació i estada durant el projecte.
La formació juvenil es durà a terme del 20 de setembre a l'1 d'octubre a Homade, France.
Data límit per a presentar candidatures: 15 de juny del 2019.
Més informació a:
https://www.salto-youth.net/

8 SENSES TRAINING COURSE – FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS, BULGÀRIA

8 Senses té com a objectiu que els i les professionals de l’educació reflexionin sobre la inclusió, la
participació, la creativitat i la sostenibilitat en la seva feina amb els i les joves, incloent a persones amb
diversitat funcional i joves amb menys oportunitats. La cura i el respecte al medi ambient és el nostre punt de
partida per a la formació d’actituds d’inclusió, participació, creativitat i ecologisme.
Treballarem amb algunes de les preguntes següents: Què és la inclusió? Què és la participació? Què és la
creativitat? Què és el pensament sostenible? Quin és el paper dels i les joves? Quines actituds tenim entre
nosaltres mateixos, amb el medi ambient i en la interacció mútua d’ambdós? Com podem contribuir en la
reducció de contaminació i residus?
En el procés s’utilitzaran diferents mètodes d’aprenentatge dins l’educació no formal, el treball amb casos
reals i altres pràctiques interactives amb l’objectiu de solucionar alguns dels problemes mediambientals més
comuns a Europa
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, àpats, etc.) rellevants per a la participació i estada durant el projecte.
La formació juvenil es durà a terme del 2 al 8 d’octubre a Bulgària.
Data límit per a presentar candidatures: 2 de juliol de 2019
Més informació a: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

BITRIMULTI – APRÈN A ORGANITZAR INTERCANVIS JUVENILS EUROPEUS, NORUEGA

BiTriMulti és una formació que es durà a terme del 17 al 21 de setembre de 2019 a Noruega, i està
organitzada per l’Agència Nacional local. Té com a objectiu oferir una experiència d’aprenentatge
internacional per a aquells/es que treballen en l’àmbit juvenil, cosa que els i les permetrà millorar les seves
competències en la creació de projectes d’intercanvi juvenil de qualitat; especialment per a aquells que
acaben de començar en aquest camp.
La formació BiTriMulti ofereix les eines per a que els i les professionals de l’educació amb joves desenvolupin
els seus propis intercanvis internacionals de joves en el marc del programa Erasmus +: Youth in Action. Es
tracta d’una experiència d’aprenentatge pràctica, basada en un exercicis de simulació i anàlisi de casos reals
que s’intercalen amb tallers, sessions d'informació, dinàmiques de grup i una activitat final d’avaluació.
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, àpats, etc.) rellevants per a la participació i estada durant el projecte.
La formació juvenil es durà a terme del 17 al 21 de setembre a Noruega.
Data límit per a presentar candidatures: 8 de juliol de 2019
Més informació a: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

COME IN! FORMACIÓ A ERRENTERIA, ESPANYA

Come in! Time for Freedom, Time to be Free, gestionat per la Asociación de Cooperación al Desarrollo
ABARKA, és un projecte que tracta de la inclusió de les persones refugiades en el context de l’educació no
formal i el treball amb els i les joves.
Europa s'enfronta a una de les migracions més importants després de la Segona Guerra Mundial però, tot i
això, veiem també que els Estats de la UE no estan preparats per donar solució a tal afluència de persones, i
que cal trobar urgentment una solució a aquest problema.
L’educació es clau per a que els i les joves que arriben nouvinguts als països d’acollida, hi trobin un lloc on
poder desenvolupar-se com a persones i continuar amb els objectius vitals que han deixat enrere. Una bona
manera de treballar aquesta inclusió és, de manera paral·lela a l'educació escolar, oferint oportunitats
d’educació no formal als i les joves refugiats/ades. Amb el projecte, també es volen crear sinergies entre les
organitzacions participants a la cooperació futura per compartir metodologies educatives.
El projecte està finançat pel programa Erasmus+: Youth in Action, i queden coberts tots els costos
(allotjament, viatges, àpats, etc.) rellevants per a la participació i estada durant el projecte.
El projecte está i es durà a terme del 26 d’agost a l’1 de setembre a Rentería (País Vasc, Espanya)
Data límit per a presentar candidatures: 15 de juliol de 2019.
Més informació a: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

