Ens podeu adreçar una consulta sobre mobilitat europea a través del formulari que s’adjunta a continuació.
Nosaltres ens posarem en contacte amb tu i et citarem al Centre Europa Jove per assessorar-te personalment,
sempre de manera confidencial. Des del Centre Europa Jove et podem orientar i oferir-te els recursos més
adients per tu; també et podem oferir ajuda a l’hora de sol•licitar beques i programes de mobilitat.
L'assessoria per a joves ofereix:
• assessorament presencial al Centre Europa Jove
• assessorament via correu electrònic per si no et pots desplaçar
• dossiers d'informació juvenil específica sobre el recurs de mobilitat juvenil que cerques, els quals et lliurarem
quan t'assessoris al Centre Europa Jove
• accés al material autoconsulta (àmplia col•lecció de llibres especialitzats, material divulgatiu de les
institucions europees i carpetes amb informació de recursos per treballar, estudiar i participar a l’estranger)
• suport en l'elaboració del currículum en diferents idiomes
• suport i seguiment en la tramitació de sol•licitud de beques
• Orientació i assessorament en la recerca d'una feina, formació especialitzada i estudis a Europa
• Orientació i assessorament sobre els recursos que existeixen per trobar un allotjament a altres països arreu
d'Europa
• Orientació i assessorament sobre viatges, vols més assequibles, etc.

Si et vols informar sobre aquest tema pots consultar els horaris i adreçar-te als punts corresponents, tenint en
compte que has de demanar cita prèvia.
• Dilluns de 17 a 20 h. al CIREJ de Badalona
• Dimarts: de 12 a 15 h i de 17 a 20 h. a l’Oficina Jove d’Emancipació de L’Hospitalet.
• De dimarts a divendres: de 17 a 20 h al Centre Europa Jove, al CRJ Mas Fonollar de Santa Coloma de
Gramenet

• Omple aquest formulari:
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