JOURNEY OF YOUTH
LEADERSHIP
El projecte internacional basat en la
participació i lideratge juvenil

QUÈ FAREM?
Trobades internacionals al Regne Unit, Xile,
Catalunya i Finlàndia

Treball en línia i seguiment personalitzat amb altres
participants del projecte

QUÈ ÉS?

Organitzar

Un projecte que pretén fomentar la

participació i

lideratge juvenil a les organitzacions d'educació no-formal.
El projecte busca reflexionar sobre la bona governança i
democràcia interna; també formar a joves monitores i

formacions i trobades per a altres monis

d’Esplac i entitats juvenils de Catalunya

Crear

recursos i eines per treballar el lideratge juvenil

monitors per tal d'esdevenir agents de canvi i lideratge a les
seves entitats i entorn.
És un projecte coordinat per la

IFM-SEI i que compta amb

Esplac i altres associacions educatives

la participació d'

VOLS PARTICIPAR DEL
PROJECTE?

d'arreu del món (Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, Índia,
Mali, Nicaragua, Regne Unit, Senegal i Xile).

Segueix atentament les

oportunitats

internacionals a través de la pàgina web i les
xarxes d'Esplac, a les reunions de sector o envia
un correu a

Més informació a...
https://ifm-sei.org/projects/journey-of-youth-leadership/

internacional@esplac.cat

JOURNEY OF YOUTH LEADERSHIP
Calendari 2022-23

CATALUNYA

INTERNACIONAL

MAIG - JUNY

JULIOL - AGOST

SETEMBRE
NOVEMBRE

HIVERN
2022-23

ABRIL I JULIOL
2023

23 al 27 Maig (UK)

29 Juliol - 8 Agost (UK)

Abril (Xile)

Kick-off meeting:

Leadership Academy:

Trobada de referents del

En el marc de la Common

Toolkit Development
Workshop: elaboració

projecte per compartir

Ground es farà aquesta

d'una guia amb

l'estat i experiències de

formació, on participaran

mètodologies i recursos.

cada organització i que

4 monis per entitat.

marca l'inici dels dos anys

Adquiriran habilitats i

que vindran. Hi participa

capacitats de lideratge a

una dirigent d'Esplac.

través de tallers,

Accumulative Event:

dinàmiques i debats.

activitat final del projecte.

Juliol (Finlàndia)

Al llarg de l'any

21 - 26 Juny

Al llarg de l'estiu i la tardor

Al llarg de l'hivern

Good Governance
Training: Trobada

Tallers interns:

Networking events:

formacions internacionals, les participants organitzaran

faran aliances amb d'altres

resultats del projecte i dels

formativa internacional

sessions de treball i tallers per exportar els aprenentatges i

associacioi representants

recursos elaborats al llarg

que acull Esplac a Mura.

reflexions a Esplac.

juvenils per millorar el

dels dos anys.

recorregut i la capacitat

Disseminació dels

d'incidència del lideratge

aprenetatges i avaluació

juvenil.

de l'impacte al lideratge

1 moni i 1 dirigent de cada

després de participar de les trobades i

entitat debatran sobre

Virtual coaching:

democràcia interna,

seguiment personalitzat per part de membres amb

criteris de transparència i

experiència de la IFM-SEI.

relleu generacional.

les participants del projecte tindran

es

Retorn i difusió

juvenil a Esplac.

dels

