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Cap a l’Europa Inclusiva

El projecte “Cap a l'Europa Inclusiva” té com a objectiu donar suport a grups mixtos de 

persones joves locals i migrants en l'exercici dels seus drets i responsabilitats a la 

societat, sensibilitzar sobre els valors comuns europeus i els drets fonamentals i millorar 

el seu sentiment de pertinença a la comunitat, tant a nivell local com a europeu
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Objectius
 

● Apoderar les persones joves d’orígens diversos per abordar els desafiaments actuals per 
el diàleg i la inclusió a Europa explorant el paper del treball en l'àmbit de la joventut per 

deconstruir prejudicis i discriminació a la societat;

● Enfortir la col·laboració entre els joves, les organitzacions de la societat civil, les 

administracions públiques i els representants polítics per generar espais de diàleg 

constructiu a l'àmbit de la participació juvenil potenciant els processos de ciutadania 

activa;

● Implementar pràctiques de participació juvenil que redueixin el racisme i la intolerància 
amb l'objectiu de promoure la igualtat, el diàleg intercultural i els valors comuns de 

llibertat i de tolerància, així com el respecte dels drets humans;
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Registra’t
 Les destinatàries del projecte són persones joves d'entre 20 i 30 anys d’orígens diversos, 

membres d’entitats juvenils i responsables de presa de decisions dels temes tractats pel 

projecte.

Professionals de l'educació, educadors/es socials, monitors/es i caps de lleure, mediadors 

comunitaris i personal laboral o voluntari de les entitats que treballen amb infants i joves, 

professionals de joventut, mediadors comunitaris,...

Tots les persones candidates han d’omplir el següent Formulari on-line
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https://forms.gle/cuYfSaKVSStxxayN7


Calendari d’Activitats
 

● Tallers de cohesió (mensualment de Març a Desembre)

● Jornades de Formació (segon cap de setmana de Juny)

● Activitats de sensibilització comunitària (Juny i Octubre)

● Diàlegs amb l'administració local (Juny i Desembre)

● Diàlegs amb les Institucions Europees (última setmana d’Octubre)
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Trobades i Diàlegs
 A més de les trobades regulars a Barcelona, el projecte també convida a les participants 

compromeses en el projecte a:

● Trobada de Capacitació a Terres de l’Ebre (Juny de 2022)

● Trobada i Diàleg amb les institucions Europees a Brussel·les (Octubre de 2022)

Amb el support del programa Erasmus+ es cobriran totes les despeses de viatge i estada 

en les dues activitats.
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Aspectes Tècnics

Les sessions i trobades de cohesió 
presencials són els dimecres 

Horari: de 18.00 a 20.30 hores

Les sessions són a l’espai Arcadi 
Oliveres de Lafede.cat 

Carrer Tàpies 1-3

08001 Barcelona

Formulari on-line
Termini de sol.licituds el 31 de Març

#
#
#
#
https://forms.gle/cuYfSaKVSStxxayN7


AHEAD
L'Associació dEducadores i Educadors en els Drets Humans (AHEAD) és una organització no 
governamental sense ànim de lucre. Organitza esdeveniments educatius i ofereix formació i 

assessorament a organitzacions no governamentals i institucions educatives.
La missió de l'Associació és promoure l'educació en drets humans com a requisit per enfortir el 

compromís amb una cultura de pau, democràcia i solidaritat.

Visita la nostra pàgina web 
ahead@aheadedu.org

Aquest Projecte és possible gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comisió Europea
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