mou-te
mou-te

NÚMERO 30

•

ABRIL 2022

LA REVISTA DE MOBILITAT INTERNACIONAL

L'ENTREVISTACC a la VERO PERAL
"És un orgull haver obtingut l'acreditació
d'Ajuda Humanitària del CES"

INSCRIU-TE A BEQUES, PRÀCTIQUES,
I OFERTES DE FEINA I VOLUNTARIAT

CONTINGUTS
3

Participa en un intercanvi juvenil a Rubí sobre refugiades

4

Descobreix Europa amb el programa DiscoverEU

5

Estudia un curs d'anglès a Irlanda a l'estiu 100% becat

6

Cursa una FP Dual remunerada a Alemanya

7

Realitza pràctiques per Europa amb Practiq'EU

8

Fes pràctiques d'assistència política a Brussel·les

9

Millora l'anglès treballant de mosso/a de magatzem a Dublín

10 Viu una experiència de voluntariat a l'Índia
11

Realitza un voluntariat de lleure juvenil a Finlàndia

12 L'EntrevisTACC a la Vero Peral, tècnica de projectes internacionals
13 TACC News: L’ONGD forma a voluntàries a Romania perquè donin suport a les
refugiades ucraïneses

I ara, subscriu-te a la nostra newsletter a taccbcn.com
per rebre el Mou-te mensualment al teu correu electrònic!

taccbcn.com

3

PARTICIPA EN
UN INTERCANVI
JUVENIL A RUBÍ
SOBRE
REFUGIADES
A Taller d'Art, Cultura i Creació cerquem 7 joves catalans/es d'entre 18 i 30 anys per participar en
l'intercanvi juvenil YALAH, finançat a través del programa Erasmus+. L'intercanvi se celebrarà del 27
de juny al 3 de juliol de 2022 a Rubí amb l'objectiu d'apropar la realitat dels i les refugiades.
El projecte comptarà amb la participació de 32 joves d'Estònia, Itàlia, Hongria, Macedònia del
Nord i Catalunya que participaran en activitats al voltant del conflicte sahrauí, vinculant-ho amb
la situació de les persones refugiades d'altres països i les iniciatives que s'hi duen a terme arreu
d'Europa a través de l'expressió artística.
Els requisits per a participar-hi són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Poder-se comunicar en anglès.
Tenir disponibilitat completa durant el projecte, i per la formació prèvia i la valoració posterior.
Els i les participants hauran de preparar energizers, ice-breakers i l'intercultural night, i organitzar
una acció d'impacte local després de l’intercanvi. Tant l'allotjament com els àpats estan coberts, i la
despesa en transport es reemborsarà posteriorment.
Els i les interessades han d’enviar currículum Europass i carta de motivació en català per correu-e
amb l'assumpte «Intercanvi Juvenil Yalah» a internationalprojects@taccbcn.com abans del 29
d'abril de 2022.
Més informació a

bit.ly/3Ks7mHq
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DESCOBREIX
EUROPA AMB
EL PROGRAMA
DISCOVEREU
DiscoverEU és un programa part de l'Erasmus+ que ofereix l'oportunitat a joves de 18 anys de
descobrir Europa a través d'experiències d'aprenentatge. Viatjant principalment en tren, els i les
joves descobriran els impressionants paisatges d'Europa, i la seva varietat de ciutats i pobles.

Els i les sol·licitants seleccionades rebran un abonament de viatge amb el qual podran viatjar
durant un període d'entre 1 i 30 dies, entre l'1 de juliol i el 30 de juny de 2023. A més, gaudiran d'una
targeta de descompte en visites culturals, activitats d'aprenentatge, esports, transport local,
allotjament, menjar, etc.
Els requisits per a participar són:
Haver nascut entre l'1 de juliol de 2003 i el 30 de juny de 2004.
Ser ciutadà/ana d'un estat membre de la Unió Europea o associat al programa Erasmus+.
Comptar amb número de targeta d'identitat (DNI), passaport o targeta de residència legal.
Pots apuntar-te sol/a o afegir fins a quatre amistats al teu grup, sempre que compleixin els requisits.
La propera ronda per participar del programa s'inicia el dijous 7 d'abril de 2022 a les 12 hores i
romandrà oberta fins al dijous 21 d'abril de 2022 a les 12 hores i la sol·licitud es realitza a través d'un
formulari d'inscripció en línia.

Més informació a

bit.ly/3L0WaBC
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ESTUDIA UN
CURS D'ANGLÈS
A IRLANDA A
L'ESTIU
100% BECAT
Les Beques Eurolingua ofereixen cursos d'anglès a Irlanda totalment finançats durant dues
setmanes a l'estiu. Concretament, el programa ofereix 20 beques per a joves estudiants.
Els requisits per a participar en aquest programa són:
Haver nascut abans del 31 de desembre de 2007.
Tenir nacionalitat de qualsevol país de la Unió Europea.
Estar matriculat/ada al present curs escolar a l'Educació Secundària, Batxillerat, Formació
Professional o Titulació Universitària (màsters i doctorats inclosos) a un centre d'Espanya.
Tenir una mitjana a l'expedient acadèmic d'almenys 6 punts.
El programa inclou:
La recollida a l'aeroport.
L'allotjament amb una família local, en una residència o un apartament.
Una prova de nivell i 20 classes d'anglès setmanals.
Material didàctic, activitats culturals, visites i excursions.
El bitllet d'avió no està inclòs, però es pot gestionar gratuïtament.
Per optar a una de les beques s'ha d'aportar l'expedient acadèmic i els mèrits, on s'inclou la
presentació d'un vídeo, un test motivacional i la verificació de l'interès per aprendre l'idioma.
La data límit per inscriure's és el 13 d'abril de 2022.
Més informació a

bit.ly/3IzFbF2
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CURSA UNA
FP DUAL
REMUNERADA
A ALEMANYA
Humboldt cerca joves per a cursar la Formació Professional Doble Titulació remunerada a
Alemanya en Desenvolupament d'Aplicacions, Auxiliar d'infermeria, Higienista bucodental,
Fusteria, Automatització i robòtica, Mecatrònica Industrial, Manteniment Electromecànic,
Soldadura i caldereria, Transport i logística, Electricitat i electrònica, Cuina i Educació infantil.

Els requisits per accedir a aquest programa formatiu són:
Tenir entre 18 i 29 anys.
Comptar amb el títol d'FP Grau Superior o Mitjà o certificat de professionalitat nivell 3.
Tenir nacionalitat espanyola o d'un país de la Unió Europea.
El projecte, subvencionat per l'Agència federal del Treball d’Alemanya, la Cambra de Comerç de
Barcelona i el Fons Social Europeu, consisteix en un curs d’alemany i l'examen de nivell B1 a
Barcelona, a banda del curs d'alemany a Alemanya, pràctiques durant 6 setmanes i l'any de
Formació/Treball per a l'homologació de la Doble Titulació.
El programa cobreix els cursos, el viatge, la mudança, la traducció de documentació i la
tutorització. Durant el període de pràctiques, la beca és de mínim 2.100 €, mentre que la
remuneració mínima és de 1.350 € bruts/mes durant els 9-14 mesos de l'FP. Després de la
titulació, existeix la possibilitat que l'empresa contracti a algun/a dels i les participants.
Si hi estàs interessat/da, escriu a proyectoalemania@humboldt.es.
Més informació a

bit.ly/3qmnKBv
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REALITZA
PRÀCTIQUES
PER EUROPA
AMB PRACTIQ'EU
El programa Practiqu'EU 21-22 ofereix pràctiques a Itàlia, Grècia i Eslovènia a joves de les
províncies de Barcelona, Girona i Tarragona beneficiàries de la Garantia Juvenil en empreses o
organitzacions sense ànim de lucre assignades segons la formació i l'interès de la persona.
Els requisits per accedir al procés de selecció són:
Tenir entre 18 i 29 anys i residir a Catalunya.
Estar inscrit/a a la Garantia Juvenil i no estar ni estudiant ni treballant.
No tenir o tenir menys de 12 mesos d'experiència laboral en l'àmbit de la formació realitzada.
No estar participant en cap altre programa de la Garantia Juvenil
El projecte s'estructura en tres fases:
Fase de preparació i capacitació prèvia: entre abril i juny de 2022.
Estada de pràctiques a l'estranger: entre juny i octubre de 2022 (16 setmanes com a màxim).
Període de seguiment i d'inserció laboral a la tornada: entre setembre i novembre de 2022.
Aquest projecte, gestionat per l'Associació Mundus, forma part del programa TLN Mobilicat,
iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya i finançat pel Fons Social Europeu, per la qual cosa les
despeses queden cobertes econòmicament per a les 25 persones seleccionades.
La data límit per a poder-se inscriure és el 7 d'abril de 2022 a través d'un formulari.
Més informació a

bit.ly/3tuDkwR
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FES PRÀCTIQUES
D'ASSISTÈNCIA
POLÍTICA A
BRUSSEL·LES
Eurodyssey cerca un/a jove per a realitzar pràctiques com a assistent/a de polítiques públiques a
Brussel·les (Bèlgica). Les pràctiques tenen una durada de 6 mesos, des del 2 de maig fins al 27
d'octubre del 2022, en horari de treball de 9 a 17 hores.

Els requisits per accedir a aquesta vacant són:
Tenir entre 18 i 35 anys.
Comptar amb coneixements sobre institucions internacionals i europees o experiència en una
xarxa europea o projectes de cooperació transfronterera.
Tenir interès pels reptes socioeconòmics que afecten els i les joves.
Dominar de forma excel·lent l'anglès, encara que és valorable el coneixement del francès.
Tenir esperit de treball en equip.
Les pràctiques estan remunerades amb 550 €/mes, a banda de quedar cobert l'allotjament, el
transport públic local i vals de menjar. A més, la persona pot beneficiar-se d'un reemborsament de
fins a 200 € en cursos formatius de francès o holandès.
Per presentar la candidatura, cal crear-se un perfil a la web d'Eurodyssey, i un cop validat, accedir a
l'oferta de pràctiques en concret.

Més informació a

bit.ly/3CVl2be
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MILLORA
L'ANGLÈS
TREBALLANT
DE MOSSO/A
DE MAGATZEM
A DUBLÍN
L'agència Euro-Practice cerca joves que vulguin millorar el seu nivell d'anglès vivint a Dublín
(Irlanda) i treballant en magatzems. Les tasques que es realitzaran seran empaquetació,
etiquetatge, completar comandes, carregar i descarregar contenidors, etc.
Els requisits per accedir a aquesta vacant són:
Tenir entre 18 i 45 anys.
Tenir com a mínim un nivell intermedi-baix d'anglès.
Estar preparat/da per treballs físics i durs.
Realitzar una estada mínima de 3 mesos.
El salari mínim és de 10,38 €/hora, depenent del torn, i els horaris són rotatius i els marca
l'empresa. L'agència recollirà a la persona seleccionada a l'aeroport, a banda de donar-li suport en
la cerca d'allotjament, la gestió de la documentació a l'arribada, l'obertura del compte bancari, la
provisió de l'uniforme i la revisió del CV. Cal tenir en compte que el cost del servei de l'agència és
de 695 €.
No hi ha data límit per a inscriure's, però cal lliurar la sol·licitud amb almenys unes setmanes
d'antelació.

Més informació a

bit.ly/3qluz6c

10

VIU UNA
EXPERIÈNCIA DE
VOLUNTARIAT
A L'ÍNDIA
L'ONG AIESEC cerca joves per a realitzar un voluntariat de sis setmanes a la fundació Sujata
Adarsh Foundation, ubicada a Mumbai (Índia), entre l'1 de juny i el 13 de juliol de 2022.
Els requisits per poder participar d'aquesta iniciativa són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Tenir experiència o coneixements en el sector del treball social i les arts.
Comptar amb habilitats de planificació estratègica, i gestió de màrqueting i xarxes socials.
Dominar l'anglès.
La persona voluntària haurà d'abonar 364,32 € per assumir les despeses de gestió derivades de
l'estada, tenint en compte que l'allotjament està cobert per l'entitat.
El projecte té com a objectiu millorar la capacitat de les comunitats locals per promoure activitats
de turisme local sostenible que aportin ingressos i augmentin l'ocupació a la regió. La persona
voluntària hi col·laborarà en el projecte en horari de 10 a 16 hores.
Per enviar la candidatura, cal completar un formulari web responent a preguntes sobre un/a
mateix/a i motivacionals respecte del voluntariat.

Més informació a

bit.ly/3ivUvYo
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REALITZA UN
VOLUNTARIAT
DE LLEURE
JUVENIL A
FINLÀNDIA
L'Institut de Kannus cerca un/a voluntari/ària a través del Cos Europeu de Solidaritat per
treballar amb joves a la ciutat de Kannus (Finlàndia). La persona seleccionada s'encarregarà
d'organitzar activitats de temps lliure i esportives, a més d'ajudar la supervisora de la residència
amb les seves funcions i realitzar tasques relacionades amb el treball cultural i juvenil.
Els requisits per a participar en aquesta oportunitat de voluntariat són:
Tenir entre 18 i 30 anys.
Dominar l'anglès.
Tenir coneixements de finès.
Estar interessat/da en el treball social, cultural i esportiu amb joves.
L'estada té una durada d'onze mesos, des de l'1 d'agost de 2022 fins al 31 de juliol de 2023. El
programa cobreix les despeses derivades de l'allotjament, la manutenció i el transport, i, a més,
la persona voluntària disposarà de diners de butxaca mensuals, pressupost per a fer turisme pel
país i accés a classes de finès.
Cal tenir en compte que el o la jove seleccionada rebrà una formació tant a l'arribada com a la
meitat de l'estada.
Les persones interessades tenen temps per a presentar les sol·licituds en anglès fins al 24 d'abril
de 2022.
Més informació a

bit.ly/3NcAUuK

L'ENTREVISTACC
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A LA VERO PERAL,
TÈCNICA DE PROJECTES INTERNACIONALS DE TACC

"És un orgull haver obtingut l'acreditació d'Ajuda
Humanitària del Cos Europeu de Solidaritat"
Taller d'Art, Cultura i Creació acaba de rebre l'acreditació per part de l'European Education and
Culture Executive Agency (EACEA) per coordinar l'enviament de voluntàries europees a
projectes d'ajuda humanitària arreu del món. Parlem amb la Vero Peral per conèixer que suposa
ser la primera entitat catalana acreditada al programa dues setmanes després de formalitzar-se el
registre com a organització no governamental per al desenvolupament (ONGD).
Quin ha estat el camí per obtenir aquesta
acreditació?
Des dels nostres inicis hem desenvolupat
projectes arreu d'Europa a través del programa
Erasmus+, i des del 2016 organitzem projectes
de cooperació internacional a Grècia, Algèria,
Sàhara Occidental i Líban. Tot això, unit a la
nostra experiència com a entitat coordinadora i
de suport de projectes de voluntariat del Cos
Europeu de Solidaritat i a l'establiment de
llaços de col·laboració amb una entitat de
l'Equador ha precipitat que ens plantegéssim
fer un pas més en el desenvolupament de
projectes de voluntariat internacional.

La Vero Peral a les oficines de l'associació i ONGD.

Què va motivar la decisió de presentar-se a
la convocatòria?
Ens vam presentar perquè ens semblava una
oportunitat realment interessant per poder
oferir als i les joves la possibilitat de dur a terme
tasques de voluntariat d'ajuda humanitària fora
d'Europa, però lligats tant al programa europeu
com als projectes de cooperació internacional
que desenvolupem a l'entitat.

Què representa aquesta acreditació per
l'entitat?
És un orgull haver obtingut l'acreditació d'Ajuda
Humanitària del Cos Europeu de Solidaritat, ja
que reconeix la nostra tasca com a ONGD, a
banda de distingir-nos com la primera entitat
catalana que, de moment, pot dur a terme
projectes en el marc d'aquest programa.

Quines línies d'actuació s'han proposat en el
marc d'aquest programa?
La proposta s'ha concretat en l'enviament de
voluntàries europees a països del Sud perquè
donin suport a l'entitat d'acollida al territori en
tasques de dinamització juvenil i intervenció
comunitària relacionades amb la salut mental i
l'expressió artística.

Quins són els propers passos pel que fa al
desenvolupament d'aquests projectes?
El proper pas és redactar el projecte de
voluntariat,
coordinant-se
amb
l'entitat
d'acollida per veure les necessitats reals de la
comunitat local, concretar la implicació de les
voluntàries i preparar els aspectes logístics
vinculats a les mobilitats, etc.

Més informació a

bit.ly/3u5A1fH

TACC NEWS

13

L’ONGD FORMA A VOLUNTÀRIES A ROMANIA PERQUÈ
DONIN SUPORT A LES REFUGIADES UCRAÏNESES
Una delegació de psicòlogues de Taller
d’Art, Cultura i Creació ha estat a Timisoara i
Brasov durant una setmana formant a joves
voluntàries romaneses que atenen les
refugiades que fugen de la guerra a Ucraïna.

Romania s’ha convertit en una de les grans
portes d’entrada de refugiades ucraïneses arran
de la guerra amb Rússia, ja que es calcula que
més de mig milió de persones ja han passat
per aquesta frontera escapant d’Ucraïna.
Tenint en compte aquesta situació, i la
vinculació de l’entitat amb la fundació romanesa Fundatia Comunitara Brasov, des de
principis de març Taller d’Art, Cultura i Creació
està col·laborant amb aquest projecte internacional brindant ajuda econòmica i psicològica per pal·liar la crisi de les refugiades.

tre de migrants i es va reunir tant amb el
consistori com amb l’entitat gestora LOGS. A
més, van realitzar una formació teòrica a 70
voluntàries que intervenen amb les refugiades
sobre tècniques de detecció, atenció i autocura,
a banda de sessions en grups més reduïts per
posar en pràctica els coneixements adquirits
durant la primera part.

En canvi, la segona part del projecte es va
desenvolupar a la ciutat de Brasov, on l’equip es
va desplaçar per continuar amb la seva tasca
formativa. Així, després de reunir-se amb les
coordinadores del centre CATTIA, cedit per
l’Ajuntament i gestionat per l’entitat Voluntariat
Brasov, la delegació va visitar les seves instal·lacions, dedicades a l’acollida de refugiades de
forma temporal. La resta del temps, l’equip de
psicòlogues va realitzar formacions teòriques i
pràctiques a grups de voluntàries, la majoria
d’entre 16 i 18 anys, a banda d’intervencions
individualitzades amb el personal que es trobava distribuït per tot el centre.

DISPONIBLE EL MANUAL PER
REALITZAR AUDITORIES SOBRE
EL CES ENTRE ENTITATS

D’una banda, l’ONGD ha enviat una delegació
formada per tres psicòlogues a Romania
perquè formin en salut mental i benestar
emocional a les voluntàries que atenen les
refugiades. La primera part del projecte es va
realitzar a Timisoara, on l’equip va visitar el cen-

Més informació a

bit.ly/3uLHX53

«ALLÀ ON VAGIS,
VÉS AMB TOT
EL COR»
CONFUCI

