P R O G R AME S
Per a més informació

www.oﬁcinadetreball.cat

D ‘ I NT E RC ANV I S

Oﬁcines de Treball de la Generalitat
Telèfon d’informació de la Generalitat de Catalunya

Programes d’intercanvis internacionals
Participa-hi!

I N T E RNA C I ONA L S

PARTICIPA-HI!

Quantes vegades t’havies plantejat ampliar els teus
horitzons i anar a treballar a l’estranger però no
sabies on adreçar-te? Ara és el moment d’aproﬁtar
els teus coneixements d’idiomes i obrir el teu futur
laboral a milers de possibilitats.
El mercat laboral cada vegada valora més el fet
d’haver tingut contacte i experiències a l’estranger.
Fer-ho ara és a les teves mans, perquè el Servei
d’Ocupació de Catalunya, des del Departament de
Treball, t’ajuda a realitzar-ho a través dels programes
Eurodissea i Leonardo da Vinci.
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Programes d’intercanvis
internacionals

Un pas decisiu
per al teu futur

PROGRAMA

PROGRAMA D’APRENENTATGE PERMANENT

EURODISSEA

LEONARDO
DA VINCI
PROJECTE MOTIVA

Eurodissea propicia l’intercanvi
d’experiències laborals
entre joves europeus. Són les
mateixes regions participants
les que ﬁnancien el programa,
fent-se càrrec de les despeses
que comporta l’acolliment de
participants.

Per a la seva gestió, col·laboren
amb el SOC entitats situades
en els diferents països
d’acolliment. Aquestes entitats
busquen les pràctiques
laborals i l’allotjament.
L’equip d’Intercanvis del SOC
selecciona els candidats o
candidates més adients d’acord
amb el perﬁl demanat i realitza
el procés de selecció.

Regions participants:
Açores, Madeira (Portugal)
Akershus (Noruega)
Baden-Württemberg (Alemanya)
Bourgogne, ChampagneArdenne, Franche-Comté,
Île-de-France, Limousin,
Picardie, Poitou-Charentes,
Rhône-Alpes (França)
Bruxelles, Wallonie (Bèlgica)
Caras Severin, Harghita,
Hunedoara, Timis, Tulcea
(Romania)
Jura, Ticino, Valais (Suïssa)
Ístra, Varazdin (Croàcia)
Valle d’Aoste (Itàlia)

Requisits dels participants:
Persones de 18 a 30 anys en
situació d’atur o treball precari.
Residents a Catalunya.
Tenir coneixement suﬁcient
de l’idioma del país d’acolliment
o d’una llengua vehicular.
Tenir formació o experiència
professional pràctica en l’àmbit
laboral objecte de l’estada.

Període:
Continuat. Les sortides s’organitzen en funció de les ofertes
de les regions d’acolliment.

Què t’ofereix el programa?
Curs intensiu de l’idioma durant
un mes a l’inici de l’estada al
país de destinació i pràctiques
professionals en empreses la resta
del temps.
L’allotjament el proporciona
l’organització d’acolliment
de cada regió.
Beca que permet fer front
a les despeses d’allotjament
i manutenció durant tota l’estada,
en condicions variables segons cada
regió d’acolliment.
Programa de visites
i activitats culturals.
Assegurança d’accidents,
repatriació i responsabilitat civil.
Despeses i organització del viatge
a càrrec dels participants.
Sortides individuals o en grup.
Seguiment i avaluació per part
del SOC de totes les estades.

Durada:
Entre 4 i 7 mesos.

Més informació a
www.eurodyssee.net

Nombre de places:
160 persones durant els anys
2008 i 2009.

Participa-hi!
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Requisits dels participants:
Persones de 18 a 35 anys en
situació d’atur o treball precari.
Residents a Catalunya.
Tenir coneixement suﬁcient
de l’idioma del país d’acolliment
o d’una llengua vehicular.
Tenir formació o experiència
professional pràctica en l’àmbit
laboral objecte de l’estada.

Què t’ofereix el programa?
Allotjament per als participants
Països de destinació:
proporcionat per l’organització
Alemanya, França, Irlanda, Itàlia, d’acolliment de cada país.
Beca que permet fer front
Noruega i Regne Unit.
a les despeses d’allotjament
Nombre de places:
i manutenció durant tota l’estada,
100 persones.
en condicions variables segons
Període:
cada país d’acolliment.
De maig de 2008 a maig de 2009. Programa de visites
i activitats culturals.
Durada:
Assegurança d’accidents,
Curs intensiu de l’idioma durant
repatriació i responsabilitat civil,
4 setmanes al país de destinació
pròpia del programa.
i 12 setmanes de pràctiques
Viatge d’anada i tornada
professionals en empreses.
(pagat al retorn).
Sortides en grups organitzats
i dates tancades.
Seguiment i avaluació per part
del SOC de totes les estades.
Més informació a
www.oapee.es

QUÈ HAS
DE FER PER
PARTICIPAR-HI
1. Descarrega la sol·licitud a
www.oﬁcinadetreball.cat
2. Emplena-la i signa-la
3. Envia-la per correu postal o lliura-la
personalment* a:
Servei d’Ocupació de Catalunya
Intercanvis Internacionals
c/ Llull, 297-307
08019 Barcelona
Pots presentar la sol·licitud durant tot l’any. Té validesa
d’un any a partir de la data en què l’has lliurada.
Un cop presentada, és introduïda a la base de dades
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i, quan arriba
una oferta amb el perﬁl adequat, el SOC es posa en
contacte amb tu per iniciar el procés de selecció.
Les sol·licituds han d’anar amb fotograﬁa, signades,
i s’han d’enviar per correu postal.
*Horari d’atenció al públic:
Hivern: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i dimarts de 16 a 18 h
Estiu: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h (de juny a setembre)
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