PLA ANUAL DE FORMACIÓ DEL PROGRAMA JOVENTUT EN ACCIÓ PER A L’ANY 2012, A LES ILLES BALEARS
Presentació
Joventut en Acció és un programa creat per la Unió Europea per als joves. Aquest programa, que inclou a tots els joves, independentment del context educatiu, social i cultural del qual procedeixen,
promou la mobilitat, l’aprenentatge no formal i el diàleg intercultural.
La Comissió Europea, mitjançant aquest programa, finança ajudes perquè els joves puguin dur a terme tot un ventall d’activitats, com ara intercanvis, iniciatives, trobades o el Servei Voluntari Europeu.
És voluntat de la Direcció General de Cultura i Joventut donar un impuls important als programes europeus i posar a l’abast dels joves tots els mecanismes necessaris i adients per fomentar-ne la participació i, a la vegada, augmentar la qualitat dels projectes presentats
Dins d’aquest context la Direcció General de Cultura i Joventut, al llarg de 2012, durà a terme, emmarcats dins el Pla Anual de Formació de l’Agència Nacional, un seguit de cursos amb la finalitat de
donar a conèixer als joves les oportunitats que els dóna el programa i quins tipus de projectes finança.

Perfil dels participants
Regidors de joventut, responsables d’entitats juvenils, grups de joves, tècnics de joventut d’ens públics de les Illes Balears. Els participants han d’estar vinculats de manera professional o voluntària amb
entitats juvenils, grups de joves i/o ens públics que tinguin interès a presentar projectes en el marc del programa Joventut en Acció.

PLANIFICACIÓ
DATES

CURS

Gener del 23 al 29

3a fase LTTC SVE

DESCRIPCIÓ
Curs formatiu internacional que consta de tres fases, en col·laboració amb les agències nacionals Francesa i Grega.
Es tracte d’un projecte pilot de llarga durada que té com a eixos principals: la formació, la participació juvenil, la
creació de bases pedagògiques i metodològiques per a la elaboració de projectes de voluntariat —en el marc del
SVE— i, finalment, l’articulació d’elements que afavoreixin i difonguin la ciutadania activa.

Febrer Dia 7
Febrer Dia 9

LLOC

PLACES

Palma (Mallorca)

30

Palma (Mallorca)

30

Manacor (Mallorca)

30

Mercadal (Menorca)

30

Mini curs
(totes les accions)

Recorregut per cada una de les accions del programa JeA, amb la finalitat de donar-ne a conèixer les possibilitats, els
recursos i els objectius als joves i, d’aquesta manera, fomentar-ne la participació activa.

Eivissa

30

Març
Del 9 a l’11

Curs formació SVE

A través d’aquest curs es pretén:
Promoure el Servei Voluntari Europeu entre les entitats juvenils i els municipis de les Illes Balears.
Dotar els participants de les competències necessàries (coneixement, aptitud i habilitats) per elaborar un projecte
SVE.
Fomentar la presentació de projectes en el marc d’aquesta acció i millorar-ne la qualitat.

Palma (Mallorca)

30

Març
Del 23 al 25

Curs de formació sobre
intercanvis

Donar a conèixer als joves les possibilitats que tenen de visitar altres països de la UE i de compartint, alhora, amb
altres joves, projectes i experiències. També es veuran les diferents modalitat d’intercanvi.

Ciutadella (Menorca)

30

Abril
Del 20 al 22

Curs de formació sobre
Iniciatives

Les iniciatives són projectes en què els joves participen, de manera activa i directa, en activitats dissenyades per ells
mateixos i encaminades a estimular l’esperit social i/o empresarial en benefici de la comunitat local.

Eivissa

30

Maig
Del 18 al 20

Curs de formació sobre les
accions 4.3 i 5.1 relatives a
trobades de joves

Les dues accions fan referència a trobades de joves. Aquestes trobades pretenen intercanviar idees i bones pràctiques,
i promoure debats entre joves, organitzacions juvenils i persones que treballen a l’àmbit de la joventut.

Palma (Mallorca)

30

Maig

Trobada nacional de tutors

Un dels aspectes més importants d’aquesta trobada és l’enriquiment mutu, a través de l’intercanvi d’experiències i de
recursos, i l’obtenció de tota la informació necessària que els permeti i els faciliti desenvolupar les tasques de tutor
amb les garanties suficients perquè, els projectes de SVE en què participin, siguin un èxit.

Pendent

30

Setembre
Del 27 al 30

Fira de recursos i
d’experiències (Tool Fair)

Fira de recursos educatius del programa JeA en què els participants, a través de tallers i d’exposicions, descobreixen
i experimenten les eines educatives desenvolupades en el marc del programa Joventut en Acció. Es tracta d’un espai
per intercanviar, experimentar, debatre i desenvolupar diferents eines educatives utilitzades en les diferents activitats
duites a terme a l’àmbit de la joventut (intercanvis, projectes SVE, seminaris, formacions, etc.)

Pendent

Octubre
De l’11 al 14

Curs nacional de tutors

Una de les obligacions de les organitzacions d’acollida de voluntaris és assignar un tutor que s’encarregui de
proporcionar-los suport personal durant l’estada en el país d’acollida.
El curs està dissenyat per proporcionar la formació necessària i adient per dur a terme amb garanties aquesta tasca.

Palma (Mallorca)

30

Curs adreçat especialment a líders juvenils i treballadors de l’àmbit de la joventut, amb un nivell d’anglès A1 – A2, i
Removing Linguistic Barriers que estiguin interessats a desenvolupar les seves capacitats de comunicació en anglès per millorar els seus projectes
en el programa Joventut en Acció.

Palma (Mallorca

25

Febrer Dia 13
Febrer Dia 15

Novembre
Del 4 al 10

Finançament
Cofinançat per la Comissió Europea a través de l’Agència Nacional Espanyola del programa Joventut en Acció i de la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears.
Des de qualsevol de les illes es pot participar a qualsevol dels cursos programats. A aquest efecte, les persones que es desplacin a una altra illa tendran les despeses de viatge pagades. Així mateix, per a
tothom, les despeses del curs, d’allotjament, de manutenció, d’inscripció i de material seran a càrrec del programa.

