Mobilitat de persones treballadores
Què són?
Són activitats que donen suport al desenvolupament professional de les persones
treballadores en l'àmbit de la joventut, per exemple, seminaris, cursos de formació,
esdeveniments de “presa de contacte”, visites estudi o experiències d'aprenentatge
pràctic.
Qui pot participar?
Les organitzacions participants (presenten i gestionen els projectes en representació de
les persones participants) poden ser:
•
•
•
•
•

Una organització no governamental o una organització sense ànim de lucre
Una entitat activa a escala europea en l'àmbit de la joventut
Una empresa social
Un organisme públic
Grups informals de joves

Entre d’altres...
No hi ha límit d’edat. Les persones participants han de ser del país de la seua organització
d'enviament o d'acolliment.
Fins a 50 participants (inclosos en el seu cas, les persones formadores i facilitadores) en
cada activitat prevista pel projecte.
Quant duren?
La duració del projecte:
Es refereix a les dates de començament i finalització del projecte, de manera que tots els
costos derivats del mateix han de produir-se dins d'aquest període, que inclou la
preparació i l'avaluació final. La duració oscil·la entre un mínim de 3 mesos i un màxim
de 24 mesos.
La duració de l'activitat:
Es refereix a les dates en les quals es produeix l'activitat i han d'estar incloses dins de les
dates del projecte. En el cas de la formació i treball en xarxa de les persones treballadores
de la joventut, de 2 dies a 2 mesos, exclòs el temps de viatge.
L'activitat ha de dur-se a terme al país d'una de les organitzacions participants.
On trobar socis/ies?
OTLAS és una eina en línia per a organitzacions en l'àmbit de la joventut. En ella poden
registrar les seues dades de contacte i àmbits d'interés, així com les seues peticions de
socis/ies - interlocutors/es per a idees de projectes

Hi ha assegurança mèdica?
Les organitzacions participants tenen la llibertat de buscar una assegurança d'acord amb
els models disponibles en l'àmbit nacional i que millor s'adapte a la mena de projecte.
En qualsevol cas, els següents conceptes hauran d'estar coberts:
•
•
•
•
•
•
•

Assegurança de viatge
Responsabilitat civil contra tercers incloent-hi, si escau, indemnització professional
o assegurança de responsabilitat
Assistència mèdica
accident o malaltia greu
Defunció
Despeses d'assistència jurídica
Si procedeix, una assegurança específica per a circumstàncies particulars com a
activitats a l'aire lliure.

Hi ha un certificat final?
El certificat “Youthpass” descriu les competències i habilitats adquirides pels participants
durant el seu projecte.

