Si vols conèixer joves d'altres cultures i compartir una experiència d'aprenentatge amb ells i elles, els
intercanvis juvenils són l'opció perfecta per a tu!
Els intercanvis juvenils permeten a grups de joves de dos o més països conviure plegats en un dels països
d’algun dels grups participants. Es porta a terme un programa d'activitats (amb tallers, exercicis, debats,
activitats, etc.) que els mateixos grups heu dissenyat. Els intercanvis permeten desenvolupar competències,
augmentar la sensibilització en relació a temes socials i conèixer nous països i cultures. Segons el nombre de
països implicats, un intercanvi pot ser bilateral, trilateral o multilateral.
El més essencial en el moment d’iniciar un intercanvi és comptar amb la iniciativa d’un grup de joves: sou
vosaltres qui teniu la proposta i qui gestioneu el vostre projecte.
Àmbits d’actuació
Els països participants són els estats membres de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa,
República de Macedònia i Turquia. També hi poden participar els “països veïns associats” sempre i quan el seu
nombre no sigui superior al de la resta de països de la Unió Europea. Aquests són els països veïns de l’Europa
de l’Est, del sud del Mediterrani, els països balcànics i Rússia, i amb menor prioritat que tots ells, els països
associats d’altres parts del món.
Participants
Grups de joves d’entre (associats o no) 13 i 30 anys, residents legalment en un dels països participants en el
programa o en un tercer país. En cada intercanvi hi ha un grup d’acollida i un o més d’enviament. En total hi ha
un mínim de 16 i un màxim de 60 participants sense incloure els monitors, i els grups de cada país han d’estar
equilibrats en el nombre de participants.
Quines organitzacions hi podeu participar?
Associacions sense ànim de lucre, grups informals de joves i administracions d’àmbit local de països programa i
països veïns associats. També, empreses que compten amb programes de responsabilitat social.
Durada
La durada de l’activitat d’intercanvi serà d’entre 5 i 21 dies exclòs el viatge, però es contempla un període
anterior i un posterior d’activitats preparatòries i de reflexió sobre la experiència.
Etiquetes: entitats juvenils [1], intercanvi [2], mobilitat europea [3]

Data del document: 18.10.2018

Links:
[1] https://www.barcelonesjove.net/tags/entitats juvenils
[2] https://www.barcelonesjove.net/tags/intercanvi
[3] https://www.barcelonesjove.net/tags/mobilitat europea

Page 1 of 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

