SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SERVEI DE MOBILITAT
INTERNACIONAL
PER A JOVES
Aquest servei ofereix assessorament personalitzat i gratuït a
les persones joves que estan valorant la possibilitat de marxar
a l’estranger, ja sigui per motius d’estudis, laborals, de voluntariat, de cooperació, estades solidàries, intercanvis, lleure, etc.
El jovent de Sant Just Desvern hi trobarà informació sobre
com realitzar els tràmits administratius necessaris (visats, permisos de residència...), com buscar allotjament, feina, estudiar
idiomes o cursos reglats (batxillerat, universitat, postgraus...),
programes d’intercanvi, voluntariats i camps de treball, etc.
L’Ajuntament impulsa aquest servei per donar resposta a la
necessitat de les persones que marxen a fora a participar en un
projecte d’aquest tipus i que requereixen informació de qualitat.
El Servei de Mobilitat Internacional funciona durant tot l’any,
tot i que els projectes a l’estranger adreçats al jovent menor d’edat
s’acostumen a dur a terme durant els períodes de vacances escolars.
Aquest és un servei públic que va començar ara fa 3 anys,
després de l’èxit del primer intercanvi juvenil que va acollir Sant
Just Desvern, que portava per nom Melo(n)drama. Cada any que
passa el Servei té més hores de feina i per tant, pot arribar a més
joves del municipi.

PERFILS DE JOVES
A QUI VA DIRIGIT
A Sant Just Desvern la mobilitat internacional es divideix en
3 grans grups, segons les edats, d’acord amb els projectes
presentats i aprovats

Joves d’entre 12 a 18 anys

Intercanvis juvenils amb monitoratge del Casal de Joves

Joves d’entre 18 a 30 anys

Intercanvis juvenils i cursos de formació

Joves i adults més grans de 30

Cursos de formació i altres derivats de la formació europea
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ON ENS POTS TROBAR?
Els joves i adults que vulguin demanar informació, sigui per projectes
concrets o per assessorar-se sobre les diferents oportunitats per
participar en projectes de voluntariat, formatius i/o de treball a
l’estranger s’han d’adreçar a:
Casal de Joves				
Av. de la Indústria, 34
Dilluns i dimecres, de 10 a 13 h		
Dimarts i dijous, de 16 a 20 h
1r dimecres de mes, de 10 a 13 h
Servei de Promoció Econòmica
Can Padroseta, s/n (Can Ginestar)
Dijous, de 10 a 14 h
mobilitatinternacional@santjust.cat
Tel. Casal de Joves: 93 371 02 52
WhatsApp del Casal de Joves: 630 185 143

Projectes que han tingut lloc en el que portem d’any
en els quals han participat joves del municipi
PBA: A TIPPING POINT TO INCLUSION

GUERRILLA YOUTHWORK

És una activitat europea
per a construir una xarxa de
contactes que va consistir a
reunir a persones més grans
de 18 anys per treballar de
manera informal en l’àmbit
de la inclusió social utilitzant
els projectes europeus com
a marc de referència. Aquest
projecte va tenir lloc del 14 al
21 d’abril a Tessalònica, Grècia i 3 joves santjustencs van
participar-hi

Tres joves de Sant Just
Desvern van participar el
mes de maig en un curs
de formació europeu en
el qual es van treballar
totes les eines i recursos
de les quals disposen
les petites i mitjanes
ONG per poder sobreviure i tirar endavant els
seus projectes.

Berner Maynés (21 anys)
“L’experiència molt bona, la gent maquíssima i amb l’anglès acabes canviant de
xip. Llàstima de l’organització grega que podria haver estat millor si no haguéssim
sigut tants. Però en general molt fructífera! “.
Maria Fernández (18 anys) “L’intercanvi a Grècia va ser una experiència molt
satisfactòria i interessant. Tota la gent del projecte era molt amable i alegre, i això
va fer del projecte un ambient càlid. El recomano!” .
Katarina Nikolic (22 anys) “ Tot va ser guai, les excursions, el menjar, la gent molt
simpàtica, i les activitats… entretingudes. El que destacaria és la pluriculturalitat i
la història d’aquella zona de Grècia!”.

IT’S UP TO ME 4
És un curs de formació europeu en què el Servei de Mobilitat Internacional repeteix
participació per segon any consecutiu. Del 30 de març al 7 d’abril a Braulange
(Alemanya), 3 joves santjustencs van tenir l’oportunitat de participar en aquest
projecte que té com a objectiu principal preparar a futures persones formadores a
través d’un aprenentatge transversal de totes les habilitats i eines necessàries per
proporcionar bons cursos i tallers en les seves respectives organitzacions.
Imanol López (26 anys) “Tenir la possibilitat de participar en aquest projecte
va ser una gran oportunitat. Et cobreixes de tòpics com la gent meravellosa i les
experiències noves, però trobes alguna cosa que t’endús per sempre, encara que
no sabies que havies d’anar tan lluny per trobar-la”.
Ingrid González (31 anys) “ Gracias al tiempo personal que me ha brindado ser
participante de “Its’ up to me” y a todos esos “momentos ahá” he tomado varias
decisiones trascendentales. Gracias por el tiempo y por la oportunidad.”

Raquel Sanchez-Sierra (30 anys): “L’oportunitat de poder formar part del programa Guerrilla Youthwork ha estat un plaer i tota una experiència vital. És enriquidor
prendre consciència de primera mà de les diverses necessitats que estan patint
algunes regions de la UE. També ho és poder reflexionar i treballar en el disseny
de solucions que ajudin a totes aquestes comunitats”.
Oliver Peña (29 anys): “Una experiencia muy enriquecedora para conocer con
más detalle los métodos que utilizan las ONG para luchar a favor de los intereses
de los más desfavorecidos”.
Gerard Izquierdo (23 anys): “Aquest TC a Alemanya ha estat una espurna per
poder començar certs projectes, des d’un punt de vista nou, amb una visió molt
més amplia a l’hora de treballar. S’hauria d’aplicar a molts més àmbits l’educació
no formal!”.

SUCCESSFUL RESETTLEMENT BY FOSTERING
UNDERSTANDING AND SUPPORT FOR REFUGEES
Aquest és un seminari europeu que ha tingut lloc a
Stöðvarfjörður (Islàndia)
del 2 al 10 de juny i dues
joves de Sant Just hi han
participat. Durant els 8
dies que ha durat el projecte, totes les persones
participants dels diversos
països implicats han parlat
de les noves polítiques de
migració i d’acollida de persones refugiades. A través
de l’intercanvi d’opinions
de diferents nacionalitats europees, s’ha empatitzat amb la crisi de les persones
refugiades i s’ha treballat en les possibles ajudes.
Carla Poll (22 anys) “ Persones, mirades, felicitat, intercanvi, debats, skypes,
conexions… són aspectes fonamentals que ens han permès que aquest seminari fos
increïble i poguéssim compartir i debatre amb diferent gent d’arreu d’Europa (…) ».
Laura Poll (19 anys) “Aquest seminari ens ha fet conèixer més sobre les persones
nouvingudes (…) Ens ha despertat encara més el sentiment d’ajudar i del necessari
que és fer alguna cosa al respecte ».
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