Estudis i formació : Beques per a viatjar de la Fundació Zis
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Temàtica activitat del calendari: Beques, estranger, estudis
Tags: beques, estranger, viatjar
Dates de realització

Del dilluns 9 de setembre de 2019 al dissabte 15 de febrer de 2020
Descripció

La Fundació Zis està convidant a joves de totes les nacionalitats entre 16 i 20 a tenir
l'oportunitat de rebre una beca de 600 euros per a un viatge d'estudi autoorganizat a un país
estranger.
DESTINATARIS

Joves entre 16 i 20 anys.
De totes les nacionalitats.
Que encara no assisteixin a la universitat.
DATA LÍMIT
Podran presentar-se les sol·licituds fins al 15 de febrer de 2020
CONDICIONS DEL VIATGE

S'investigarà sobre un tema triat pel participant.
Es realitza només un.
L'única remuneració serà la beca (600 euros).
Dura almenys quatre setmanes.
El viatge serà a l'estranger (exemple: els ciutadans alemanys i els residents
d'Alemanya no han de viatjar a Alemanya).
El transport amb avió no està permès.
No es patrocinaran viatges a regions de guerra o conflictes ètnics violents.
Cada participant té un assessor personal (mentor) per a ajudar a organitzar el viatge
per correu electrònic.
Els participants lliuren un informe d'estudi (8000 paraules com a mínim), un diari i una
declaració dins dels tres mesos posteriors a la devolució en alemany o anglès.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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PER A PARTICIPAR

Els candidats han de completar el formulari de sol·licitud.
Se'ls demana als pares i mares que completin un formulari de consentiment (fins i tot
si el candidat ha aconseguit la majoria d'edat).
Per a més info, clica aquí.
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/81938
Data del document:

9.09.2019
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