
   

  

 

 
Tipus de projecte 

                             TRAINING COURSE 
 

Nom del projecte  
All right for social rights 

 
Temàtica  

Drets socials 
 

Lloc  
Recoaro Terme, Vicenza, Itàlia 

 
Dates i duració  

27 juny - 4 juliol 2022 (8 dies) 
 

Nombre de  places 
disponibles 

 

 
3 participants (sense límit d’edat) 

 
Data límit  

Fins que es tanqui el grup 
 

Organització  d’acollida 
 

 
Studio Progetto 

 
Despeses  

Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 
la Unió Europea. 

 
Descripció/ Tasques/ 

Característiques 
 

Descripció: 

 

L'objectiu general d’aquest projecte formatiu és desenvolupar 

les habilitats i competències dels participants per donar suport 

a l'accés dels joves als drets socials. Aquest projecte vol 

explorar vies per prevenir l'abandonament escolar prematur i 

donar suport a l'accés dels joves a l'ocupació a través de 

projectes locals i internacionals de joventut d'acord amb les 

propostes del programa Erasmus+ i de la Fundació Europea de 

la Joventut. 

 

Activitats: 

 

- Conèixer els uns als altres, dinàmiques de grup. 

- Explorar els drets socials. 

- Drets socials i humans a les nostres vides. 

- Nit de cinema. 

- Descobrint la “Recomanació Enter”.  

- Educació i ocupabilitat. 

- Festa de les ONG. 

 



   

  

 

 

- Bones pràctiques a nivell local i internacional. 

- Aventura cultural. 

- Explorant eines i recursos educatius en drets humans. 

- Oportunitats Erasmus+. 

- Desenvolupament d'idees de projectes. 

- Presentació de projectes. 

- “Youthpass”. 

- Avaluació del seminari. 

- Festa de comiat. 

 

Perfil dels participants: 

  

-Persones amb experiència relacionada amb el treball amb 

joves/nens/adults, ja sigui com a treballadors socials, 

monitors, entrenadors, voluntaris, etc. 

-Persones obertes a compartir les seves experiències i/o 

coneixements amb els altres participants. 

 

Països participants: 

 

30 participants en total d’Itàlia, Croàcia, Estònia, Alemanya, 

Grècia, Hongria, Letònia, Polònia, Portugal, Eslovàquia i 

Espanya.  

 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Enviar CV i carta de motivació en anglès a: 
 
voluntariat.internacional@udg.edu amb l’objecte “TC All right   
 
for social rights” com a títol del correu. 
 
 

mailto:voluntariat.internacional@udg.edu

