PROPOSTES FORMATIVES INTERNACIONALS

COCAT és la Coordinadora d’Organitzadors de Camps de treball Internacionals a Catalunya.
La vessant internacional proporciona a l’entitat tenir a l’abast un catàleg de recursos formatius al
voltant dels camps de treball i del voluntariat que pot ser útil per a moltes organitzacions catalanes,
així com per molts voluntaris i voluntàries.

1. FORMACIÓ PER CAMP LEADERS
març a França
ERASMUS HERITAGE LEADERS TRAINING

Descripció del projecte
Temàtica: formació per camp leaders/patrimoni cultural
Dates: 10/03/2019 – 16/03/2019
Lloc: Villandraut, França/Nouvelle- Aquitaine
Entitat que acull: Union REMPART
La organització Union Rempart treballa per la defensa i la valorització del patrimoni cultural.
Aquesta formació és part d’un projecte, finançat pel programa Erasmus +, que inclou i preveu
diverses activitats per fomentar la participació juvenil en activitats de sensibilització i restauració: 8
intercanvis juvenils i 2 formacions per leaders de projectes.

Perfil participants
Majors de 18 anys, professionals de la joventut, líders de camps de treball, membres actius
d’organitzacions que treballen en voluntariat, voluntaris actius a nivell local i nivell internacional,
amb experiències passades i/o interessats possiblement amb experiència prèvia en camps de
treball, o interès en participar-hi
Els objectius principals de la formació són:




millorar la qualitat dels
projectes relacionats amb
la restauració i el patrimoni
cultural oferir als leaders
nous
coneixements
i
habilitats
crear/enfortir el treball en
xarxa entre els entitats i
compartir bones pràctiques
i recursos sobre com
gestionar un projecte de
restauració del patrimoni

Els temes que es tractaran :
-> TOPIC 1: THE WORKCAMP
LEADER AND THE RESTORATION
PROJECT
➔ TOPIC 2: THE WORKCAMP
LEADER AND THE PEDAGOGY OF
HERITAGE
➔ TOPIC 3: THE LEADER AND THE
DIFFERENT AUDIENCES OF WORKCAMPS
➔ TOPIC 4: RISK MANAGEMENTS
➔ TOPIC 5: QUALITY OF COMUNITY LIFE AND ENTERTAINEMENT DURING A WORKCAMP
➔ TOPIC 6: THE VOLUNTARY WORKCAMP IN ITS SOCIAL ENVIRONMENT

Metodologia
Durant la formació s’utilitzarà una metodologia interactiva, basada en els principis de l'educació no
formal. Es proposarà tècniques per trencar el gel, activitats de team building, participació en jocs de
rol. L'objectiu és estimular la participació activa dels participants, per generar l'intercanvi mutu
d’experiències i coneixement.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
-

Comprometre’s a participar del primer a l’últim dia del projecte amb motivació i ganes;

-

Tenir un bon nivell d’anglès o de la llengua vehicular específica que s’indiqui, en cas que no
sigui aquest;

-

Estar disponible per trobar-se abans i després del projecte amb la responsable del projecte
per tal de preparar i avaluar la participació a l’esdeveniment;

-

Assumir el transport fins al lloc de l’esdeveniment: Es reemborsaran les despeses del viatge
d’acord amb el calculador de distancia del programa .El participant assumeix la totalitat del
cost del viatge fins al moment en què l’organització d’acollida podrà fer el retorn de la part
corresponent, normalment després del projecte i l’entrega de la documentació necessària bitllets, targeta d’embarcament, factures, etc.

-

100% dels costos d’allotjament i manutenció i de les activitats estan subvencionats pel
programa Erasmus +.

-

Aportar una quota a COCAT per sostenir la gestió de l’inscripció i seguiment: 50 €.

Per participar-hi:
Respon abans del 28 de Gener aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu per informar-te
sobre el procés de selecció

2.FORMACIÓ PER CAMP LEADERS+
PROJECTE A SÈRBIA
“XCHANGE 2.0 - youth leaders in International Voluntary
Service “ amb Young Researchers of Serbia
ACTIVITAT n.1 -> formació per formadors a l’abril/maig (dates per confirmar) a Sèrbia
ACTIVITAT n.2-> participació com a camp leader a un projecte a Sèrbia a l’estiu 2019

Perfil participants i requisits:
 majors de 18 anys amb experiència prèvia en camps de treball
 disponibilitat i compromís per fer de camp leader a un projecte a Sèrbia (de 10-14 dies
entre juny i setembre) aquest estiu 2019
 motivació pel projecte i compromís per participar a les dues activitats i en totes les fases
(preparació, desenvolupament, avaluació) i per quedar en contacte amb la organització
d’enviament (en aquest cas Cocat) i d’acollida (YRS)

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
 El projecte està subvencionat pel programa Erasmus+, així que per la participació a les dues
activitats es cobreixen les despeses del viatge, allotjament i manutenció.
 Els/les participants que faran de camp leaders a projectes a Sèrbia a més rebran uns diners
de butxaca de 150€ per cada projecte.
 quota inscripció COCAT: 50 €.

Per participar-hi:
Estem pendent de rebre la confirmació de dates i més detalls, si t’interessa mentrestant respon a
aquest formulari i contactarem amb tu quan tindrem més detalls.

Per a més informació...

COCAT
C/Calàbria 120, baixos
08015 - Barcelona

Telèfon: +34 934 254064
E-mail: projects@cocat.org

