“PLAYGROUND: first steps on ESC”
Local do evento: Funchal – Madeira, Portugal
Data: 25 a 28 de junho de 2019
Breve descrição: Resumo da atividade:
“Growth is never by mere chance; it is the result of forces working together” says James
Cash Penney.
Esta atividade oferecerá a oportunidade de estabelecer um espaço de aprendizagem,
desenvolvimento de competências, intercâmbio de práticas e cooperação nacional no
campo do voluntariado e aumentar o conhecimento acerca do Corpo de Solidariedade
Europeu.
Descrição completa
Como objectivo principal esta atividade pretende apoiar a implementação de alta
qualidade do programa Corpo Europeu de Solidariedade e mobilizar organizações e
indivíduos.
“NET” visa aumentar o conhecimento sobre o Corpo de Solidariedade Europeia e criar
uma rede sólida e confiável de parceiros interessantes na organização de projetos ESC.
A atividade é especialmente dirigida a membros de organizações participantes no
European Solidarity Corps, mas também está aberta a organizações com experiência
que estejam interessadas em encontrar novos parceiros para futuros projetos,
nomeadamente na disseminação de informação aos jovens acerca desta temática
Ao explorar o Corpo de Solidariedade Europeu em diferentes dimensões, objetivos,
temas, grupos-alvo prioritários, métodos e recursos, pretende-se promover a inovação
e a criatividade no desenvolvimento de atividades de voluntariado jovem através do
intercâmbio de métodos, experiências, pontos de vista e ideias, bem como o acesso dos
jovens a estas oportunidades.
Esta atividade pretende ainda apoiar as organizações interessadas em candidatar-se ao
Programa Corpo Europeu de Solidariedade, nas principais linhas de desenvolvimento
de projetos de qualidade. Os participantes serão introduzidos ainda nos primeiros
passos no CES.
Objetivos:
- Compreender o significado e contexto do voluntariado e solidariedade;
- Assegurar uma compreensão aprofundada do Corpo Europeu de Solidariedade (CES),
das Ações e atividades do mesmo;
- Explorar e compreender os diferentes papéis dentro de um projeto CES;
- Compreender o enquadramento do Selo de Qualidade e os passos referentes ao mesmo
no contexto do CES;
- Proporcionar espaço para a troca de ideias, partilha de realidades e boas práticas no
campo dos projetos de voluntariado;

- Inspirar através de métodos e exercícios de educação não formal que possam ajudar
as organizações e os seus atores a sentirem-se mais empoderados e a adquirir novas
aptidões e competências para trabalhar com os jovens;
- Proporcionar espaço para a criação de redes entre as organizações participantes e o
planejamento de novas atividades de construção de parcerias, seminários, projetos de
voluntariado, projetos de solidariedade, estágios e outros.
Grupos-alvo:
- Responsáveis ou técnicos de organizações com projetos submetidos ao Corpo
Europeu de Solidariedade;
- Responsáveis ou técnicos de organizações newcomers no Programa Corpo Europeu
de
Solidariedade;
- Animadores de juventude com responsabilidades na implementação ou na informação
do CES, Youth Information Advisors, membros de redes de informação aos jovens e
responsáveis de estruturas de disseminação de oportunidades para os jovens.
No de participantes
35-40 participantes
Língua de trabalho:
Português
INSCRIÇÕES:
Inscrições abertas até ao dia 15 de maio de 2019.
Comunicação de resultados no dia 17 de maio de 2019.
Link para inscrição: https://agenciaerasmusja.typeform.com/to/D1BqxB
Condições de participação:
A Agência Nacional suporta todas as despesas de alojamento, formação e alimentação.
A Agência Nacional suporta 90% das despesas de deslocação, até um máximo de €
250,00 por participante.
Todas as informações acerca dos próximos passos serão enviadas por e-mail, no dia 17
de maio, para os participantes selecionados.
Dúvidas ou questões:
Carla Marques: carla.marques@juventude.pt

