Intercanvis juvenils : Intercanvi juvenil "STreet ART" a Itàlia
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Sense Ànim de Lucre
Tipus entrada al calendari: Intercanvis juvenils
Temàtica activitat del calendari: Art, Intercanvi juvenil, creativitat, participació
Tags: art, intercanvi, participar
Dates de realització

Del diumenge 23 de juny de 2019 al dissabte 29 de juny de 2019
Dates d'inscripció

Del dilluns 1 de abril de 2019 al divendres 5 de abril de 2019
Descripció

TACCbcn (Taller d’Art Cultura i Creació) busca 6 participants (+1 líder de grup) per a
l'intercanvi juvenil “STreet ART and fairy tales as tools for integration and active citizenship”
que es realitzarà a Itàlia del 23 fins al 29 de juny, i comptarà amb una trentena de joves
europeus d’Itàlia, França, Lituània, Portugal i Catalunya.
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
rurarl, al mateix temps que provoquen oportunitats d’ocupació i reurbanització global de llocs
que sovint no tenen identitat.
Requisits:
- Tenir entre 18 i 22 anys.
- Interès en el tema de l’activititat (creativitat, educació no formal, participació, ciutadania
europea i drets humans).
- Tenir habilitats creatives (street artists, pintura, etc).
- Ser capaç de representar TACC i realitzar tasques preparatòries.
- Ser capaç de dinamitzar 2 sessions durant l’intercanvi (entre tot l’equip català), així com 2
energizers/activitats de trencar el gel.
- Comprometre’s a preparar la intercultural night.
- Poder comunicar-se en anglès.
- Comprometre’s a difondre els resultats del projecte a TACC i la comunitat local.
Podeu enviar les vostres candidatures a internationalprojects@taccbcn.com. El termini per
presentar el teu CV i carta de motivació finalitza el dia 5 d’abril!
Més informació: http://www.taccbcn.com/noves-convocatories-de-projectes-derasmus/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/80961
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