
  
                                                         

 

 

 

 
LES INCIATIVES JUVENILS I EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT:  

COM ERASMUS+ AJUDA ALS JOVES A ENGEGAR LES SEVES IDEES I  
REALITZAR UN VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER 

SANT ANTONI 29 DE OCTUBRE  DE 2018 
 

Ets jove? Tens esperit solidari, t’agrada descobrir noves cultures i vols viure una experiència única en un 

altre país?... aquesta és la teva oportunitat per tenir una experiència de mobilitat internacional!  

O d’altre banda... 

Tens una idea per desenvolupar un projecte local i només necessites una ajuda econòmica per engegar-

ho? Les iniciatives juvenils del programa Erasmus+  i els projectes de solidaritat és el que estàs buscant. 

Alguns exemples? Podríeu crear la vostra pròpia empresa social, associació, club o muntar una actuació 

musical o desenvolupar un projecte que ajudi als grups més vulnerables de la comunitat.... 

  

DILLUNS 29 de OCTUBRE podràs descobrir i aprendre quins tipus de projectes podeu presentar i com es 
preparen. Si amb el teu grup d'amics moltes vegades li heu donat moltes voltes a com engegar aquesta 
bona idea que teniu i convertir-la en un projecte, aquest és el moment per passar a l'acció. També podràs 
conèixer tot allò que t’ofereix el programa COS EUROPEU DE SOLIDARITAT per realitzar un voluntariat 
internacional. 
 
OBJECTIUS: 

 Donar a conèixer el Programa Erasmus+ Joventut i el Cos Europeu de Solidaritat (CES). 

 Proporcionar als participants informació sobre els continguts i característiques dels projectes de 

Iniciatives Juvenils i Voluntariat internacional.    

 Promoure el programa Erasmus+ Joventut i el CES com a eina de mobilitat europea i per 

desenvolupar l'esperit d'iniciativa i el compromís social del joves de les Illes Balears. 

 Fomentar la participació de grups de joves de les Illes Balears en el Programa Erasmus+ i CES. 

PERFIL DELS PARTICIPANTS:  La participació és oberta a qualsevol jove de 17 a 30 anys.  

 
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 25 DE OCTUBRE. Places limitades. Preinscripció obligatòria.  
Per inscriure't emplena el FORMULARI DIGITAL, seleccionant “Les Iniciatives Juvenils Transnacionals”. 
https://goo.gl/WwBXab 

https://goo.gl/WwBXab


  
                                                         

 

 

 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT  

 

 

 
16:00-17:15 

 

 
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 

Tipus de voluntariat internacional 
Com es busca un projecte de voluntariat 

experiències d'altres joves 

 
 

17:15-18:15 
 

 
ELS PROJECTES DE SOLIDARITAT 

Quines activitats es poden realitzar 
Com es sol·licita una ajuda i Quant finançament es rep 

 
18:15-19:15 

 
ELS INICIATIVES JUVENILES TRANSNACIONALS 

 Quines activitats es poden realitzar 
Com es sol·licita una ajuda i Quant finançament es rep 

 
19:15-20:00 

 
Les nostres idees de projectes són viables? 

Passos per convertir-les en un projecte a presentar 
 

LLOC DE REALITZACIÓ: ESPAI JOVE    
C/ RAMÓN Y CAJAL 19  
SANT ANTONI DE PORTMANY 
EIVISSA 

 
FINANÇAMENT  Finançat per la Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i 

Esports del GOIB.  Curs  gratuït. Places limitades. 


