EUROPA

EN PRIMERA PERSONA

Cicle de tallers

Coneix totes les oportunitats i facilitats que la Unió Europea
t’ofereix a través d’una narració interactiva

EMPRENEDORS

COOPERACIÓ

Emprenedoria i comerç en els països
de la Unió Europea

Voluntariat i cooperació dins de la Unió Europea

Dimarts 18 de març a les 18 h
Tarragona Impulsa (Espai Tabacalera – magatzem 1)
Continguts
• Compra/Venda de productes i serveis dins dels països de la UE
• Enterprise Europe Network i el Portal Europeu per a les
Pimes (nous mercats, contactes i visites comercials...)
• Programa Erasmus per a joves emprenedors
• Sectors amb major projecció i potencial de futur

Dimecres 19 de març a les 19 h
Espai Jove Kesse
• Desenvolupament i cooperació EuropeAid (subvencions i contractacions)
• Servei de Voluntariat europeu (organitzacions acreditades, servei de cerca de Partners Salto-Youth i European Database SVE...)
• Recursos i informació:
ECHO (Oficina de la Comunitat Humanitària Europea):
acció humanitària, recomanacions, pau i seguretat

JOVES

CIUTADANIA

Joves i oportunitats dins de la Unió Europea

Els nostres drets com a ciutadans europeus

Dijous 20 de març a les 19 h
Espai Jove Kesse
• Estudiar en un altre país (pràctiques, investigació universitària, Erasmus)
• Voluntariat europeu
• Oportunitats laborals (reconeixement de qualificació
professional, recerca de feina, EURES i mobilitat laboral, drets dels treballadors, prestacions de desocupació)
• Vida quotidiana (transferències i pagament amb targetes, drets com a passatgers, permís de conduir,
targeta sanitària)

Dimarts 18 de març a les 10 h
Aula de l’Espai Gent Gran Activa
• Protecció i garantia europea davant dels drets fonamentals (seguretat social i ajuda social, protecció de
la salut, jubilació i pensions, prestacions familiars,
justícia, ciutadania, dret de les persones grans)
• Presa de decisions dins de la Unió Europea (en l’establiment de les polítiques energètiques, polítiques
de benestar social...) i el nostre paper com a votants
• La veu ciutadana i el dret de queixa davant del Defensor del Poble Europeu
• Viatjar (seguretat i drets dels passatgers a un servei
de qualitat)
• Salut i assistència sanitària (hospitalària, a la farmàcia,
cobertura de l’assegurança mèdica, targeta sanitària...)

www.tarragona.cat

