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O PROJETO
ARTES SEM FRONTEIRAS. “Building Bridges” (AWB) é um projeto 
artístico, educacional, multidimensional, transnacional coordenado 
pelo NICOLA (Reino Unido) em parceria com o NICOLA (França), o 
Projeto Presente (Brasil) e o Ministère de la Culture du Senegal (Senegal), 
aos jovens no campo das artes e alfabetização digital. Esse projetoTeve 
um impacto nos jovens e nas suas comunidades através da formação 
em artes / media / literacia digital centrada na utilização de ferramentas 
digitais, redes transnacionais e na criação de materiais de acesso aberto 
dando aos jovens a oportunidade de criar a sua própria empresa, 
grupos de trabalho ou associações. E  também proporcionar-lhes uma 
aprendizagem formal e não formal que os ajudará no desenvolvimento 
futuro de  suas carreiras. 

ARTES SEM FRONTEIRAS. “Building Bridges” é um curso de treinamento 
de arte / mídia que incluiu um programa com atividades de mobilidade 
realizadas em Londres (Reino Unido), Estrasburgo (França), Serra do 
Cipó (Brasil) e Dakar (Senegal); vinte e oito jovens e dezesseis jovens 
se reuniram nestes  quatro locais num período de 24 meses para 
participar de uma variedade de atividades que incluíam oficinas de 
artes e alfabetização digital, empreendedorismo e trabalho em rede 
no campo da indústria cultural, técnicas inovadoras e métodos de 
aprendizado e desenvolvimento pessoal. Eventos como debates e 
seminários também foram incluídos. A criação de materiais finais para 
aprendizagem ao longo da vida (REA) está agora disponível em uma 
plataforma web https://www.nicolaartswithoutborders.com/. Sua 
criação tem o objetivo de compartilhar e desenvolver conteúdo de 
acesso aberto, além de servir como um ponto de encontro para futuras 
colaborações entre as quatro organizações e regiões.

https://www.nicolaartswithoutborders.com/
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A HISTÓRIA 
Através de conversas com nossos parceiros na França, no Brasil e no 
Senegal, percebemos que havia uma falta de projetos multidisciplinares 
culturais e educacionais focados, principalmente quando relacionados 
a um nível transnacional. Além disso, há uma falta de ferramentas e 
recursos inovadores de código aberto e uma necessidade de jovens 
trabalhadores e jovens para treinamento apropriado. Vivendo em uma 
era digital, em desenvolvimento rápido, percebemos que os métodos 
educacionais voltados para a juventude não eram atualizados conforme 
a necessidade. Então,, identificamos quatro necessidades diferentes, 
complementares entre si que são comuns e que têm um efeito na 
empregabilidade de jovens artistas: 

•	 Falta	de	projetos	educacionais	culturais	envolvendo	parceiros	de		
nível	transnacional		

•	 Falta	de	ligação	entre	artes	e	ferramentas	digitais		

•	 Rede	quase	inexistente	de		nível	transnacional,	trabalhando	
principalmente	em	uma	direção	Norte-Sul		

•	 Falta	de	recursos	eficazes	de	acesso	livre	para	implementar	
metodologia	inovadora.

O elo perdido entre as artes e as ferramentas digitais afeta o 
desenvolvimento de produtos e iniciativas criativas por parte dos 
jovens, deixando esse tipo de projeto nas sombras, alcançando apenas 
redes locais e, portanto, tendo pouco impacto, apesar de seu potencial. 
Esse elo perdido entre as artes e as ferramentas digitais também afeta 
a possibilidade de criar uma rede transnacional de jovens criadores 
e trabalhadores jovens, criando fronteiras e muros que não deveriam 
existir. Há necessidade de atualização nos métodos de aprendizagem. 
Depois de fazer uma pesquisa adequada, percebemos que havia uma 
falta de materiais de fonte aberta relacionados a artes e que todos os 
projetos inovadores e de aprendizado estavam isolados dentro de 
suas paredes, sob direitos autorais e outros filtros. Era óbvio que a 
inexistência de plataformas efetivas de apoio e difusão afeta diretamente 
o desenvolvimento das artes e dos jovens, deixando-os isolados. No 
que diz respeito às artes - como sabemos que tem uma característica 
fundamental na aprendizagem e desenvolvimento de jovens capazes 
-, percebemos que não há uma aplicação apropriada de habilidades 
e conhecimentos em relação ao mercado de trabalho. As artes são 
um hobby criativo, e uma vez que o produto criativo é desenvolvido, 
os jovens não têm o conhecimento de como fazer dele um trabalho / 
negócio de sucesso. Então, havia uma clara necessidade de criar novos 
modelos de negócios baseados em inovação, que precisam estar ligados 
às artes em que esses jovens estão inseridos.
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O projeto será adaptado às organizações envolvidas, uma vez que aborda 
disciplinas e áreas onde os quatro parceiros estão ativamente engajados: 
juventude, compreensão intercultural, processos educacionais e culturais e 
empregabilidade dos jovens. É um projeto que complementa outras ações e 
projetos que os quatro parceiros já se desenvolvem. As ferramentas e recursos 
criados durante o projeto são materiais educacionais disponíveis livremente, 
o que está de acordo com as políticas europeias de promoção da criação de 
REA; isso significa que os resultados do projeto têm um enorme potencial em 
termos de alcance de público, e serão úteis para qualquer tipo de organização 
que trabalhe com jovens, incluindo escolas, clubes de jovens, associações de 
jovens etc. Nosso público alvo era jovens com menos oportunidades em risco 
de exclusão social devido à marginalização econômica e social. Em discussão 
com as outras três organizações envolvidas no projeto, concordamos que 
havia uma lacuna entre as artes e o futuro emprego, juntamente com a falta 
de projetos culturais que envolvessem diretamente os jovens. Percebemos 
que isso se deveu tanto à falta de preparo dos profissionais da juventude em 
métodos inovadores quanto à falta de conexão com a alfabetização digital e 
midiática, que hoje é fundamental para promover e desenvolver uma carreira 
ou um projeto empreendedor nos campos cultural e artístico.

Com base em projetos anteriores desenvolvidos no campo das artes e 
da literacia digital, promovendo a cultura aberta, criámos um projeto 
transnacional que permitiu que estas iniciativas tivessem um maior impacto 
e fossem a base para promover uma aprendizagem diferente e mais eficaz de 
jovens através de artes e ferramentas digitais. . A filosofia do projeto é difundir 
o impacto, tanto quanto possível, o que significa que todos os parceiros 
irão divulgá-lo e promovê-lo através dos vários parceiros com os quais 
trabalharam antes, alcançando comunidades em toda a Europa, América 
do Sul e África. . Dessa forma, garantimos que o impacto não será reduzido 
diretamente aos parceiros envolvidos, mas à ampla rede de parceiros que 
as quatro organizações têm. Nossos parceiros no processo aplicativo têm 
uma vasta experiência na organização e promoção de artes e cultura para os 
jovens.
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A NICOLA tem estado intimamente ligada a nós desde a sua criação, e 
juntou-se a nós e organizou alguns projetos realmente bem-sucedidos, 
como o Music Connection ou o Dance Around the World. Foram projectos 
europeus, que tiveram um grande sucesso, envolvendo jovens de toda a 
Europa, que agora continuam a trabalhar juntos em diferentes projectos 
artísticos e culturais. O nível de sucesso foi tão alto que esses programas 
continuam, melhorando e atualizando a cada ano. 

O Projeto Presente tem uma experiência de desenvolvimento de ativi-
dades artísticas e educacionais para crianças e adolescentes de maneira 
atraente. A introdução de artes e tecnologia em suas metodologias tem 
sido um sucesso e um modelo para comunidades similares. A inspiração 
para todo o projeto é envolver comunidades da periferia  em aprendiza-
dos de  cultura digital, tecnologias sociais e audiovisuais 

O Ministère de la Cultura do Senegal tem experiência no uso da música 
e danças no campo social e também no trabalho com voluntários inter-
nacionais em projetos em comunidades com crianças e jovens em risco. 
Dentro de sua equipe e colaboradores, eles têm especialistas em áreas 
como artes - focadas em música e artesanato tradicionais senegaleses, 
educação global, coaching de jovens, teatro de imagem e campanha de 
rua e gestão financeira.
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O conteúdo do programa está registrado em algumas das mais 
recentes tendências de arte, cultura, tecnologia e também métodos 
de aprendizagem. A criação, a codificação, a pintura digital e as novas 
mídias são a tendência atual e, misturando tudo isso, ensiná-las aos 
jovens de maneiras inovadoras é  o que defendemos. O projeto foi uma 
espécie de reunião de líderes emergentes em campos multidisciplinares 
na forma de laboratório de experimentação e mistura entre artes, 
tecnologia e mídia. A inovação foi representada nessa mistura , trazendo 
as artes para facilitar e explicar o uso da tecnologia e utilizar  a mídia e 
novas mídias para distribuir e transmitir essas experiências.

As metodologias de ensino e aprendizagem estão envelhecendo devido à 
evolução do mundo; essa mudança está acontecendo mais rapidamente 
do que os métodos educacionais nas escolas, o que implica que o 
sistema educacional não está atualizando rápido o suficiente. O uso das 
artes, misturando-o com os processos de aprendizagem e pedagogia 
educativa são realmente inovadores, ensinando aos jovens como se 
tornar mais independente e seguir as tendências; estes não existem 
realmente em um ambiente de aprendizado normal. A forma como 
conduzimos o projeto também foi inovadora, porque incentivamos 
a autogestão, o pensamento independente e as formas alternativas 
de fazer as coisas. Criação, pintura digital, bricolagem, mídias sociais, 
codificação ... esses campos que visamos são as tendências que vão 
liderar o futuro e devem ser democráticos e acessíveis à nossa juventude. 
Estamos no início de uma terceira revolução industrial e nossos jovens 
precisam estar preparados para isso, sendo capazes de criar, gerenciar 
e disseminar esse conhecimento de código aberto. O fato de termos 
criado REA (Recursos Educacionais Abertos) a partir dessa experiência, 
que estão disponíveis na plataforma web que iremos desenvolver, foi 
um compromisso claro para a difusão de conhecimento, materiais de 
aprendizagem que de outra forma não seriam acessíveis ao público.
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Este foi o significado de construir pontes: conectar  os jovens através 
de técnicas inovadoras e engajá-las através das artes, a fim de evitar a 
exclusão social e promover valores positivos ao mesmo tempo. A criação 
de conteúdo acessível para todos, sem restrições de direitos autorais, 
foi uma das principais características para garantir um impacto real e 
amplo. A diversidade dos antecedentes dos participantes expôs criações 
interessantes e resultados inovadores. Além disso, conectar essas 
tendências com REA foi bastante inovador e deu um valor educativo 
ao projeto, longe dos métodos tradicionais e mais de acordo com as 
novas pedagogias que deveriam estar trabalhando neste novo século, 
em consonância com o desenvolvimento tecnológico.
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AS MOBILIDADES 

Novas metodologias de artes para jovens trabalhadores 
LONDRES (SEMINÁRIO DO TRABALHADOR DA JUVENTUDE)
2 a 8 de fevereiro de 2018

As primeiras atividades de mobilidade foram um ponto de partida em 
que os jovens assistentes receberam treinamento sobre alfabetização 
digital, a fim de melhorar o impacto sobre as comunidades onde 
trabalham, além de atualizar suas habilidades de acordo com as 
necessidades atuais. A criação da plataforma Web foi também um 
ponto de partida para a mobilidade online, onde o OER foi criado, 
bem como outros conteúdos carregados no projeto da vida.  Este 
seminário teve uma série de workshops e debates sobre metodologias 
para o trabalho com jovens.

Os	tópicos	abordados	foram	os	seguintes:	

•	 Novas	metodologias	de	aprendizagem	
•	 Desenvolvimento	de	REA	
•	 Artes	como	ferramenta	de	desenvolvimento	
•	 Ações	juvenis	e	empreendedoras	
•	 Mídias	Sociais,	Engajamento	dos	Jovens	e	Disseminação.

Facebook evento
https://www.facebook.com/events/645810818937627/

Documentário sobre Youtube
https://youtu.be/aUTg61WQt-M

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1335929776520333

https://www.facebook.com/events/645810818937627/
https://youtu.be/aUTg61WQt-M
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1335929776520333
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Novas Artes, Novas Tendências
ESTRASBURGO (INTERCÂMBIO DA JUVENTUDE)
21 a 27 de maio de 2017 

A segunda atividade de mobilidade foi destinada a desenvolver outras 
habilidades práticas de artes dentro da indústria criativa, enquanto 
planejava o projeto do zero, fornecendo aos jovens as ferramentas 
necessárias para planejar, desenvolver e avaliar, bem como incentivar 
os jovens a moldar o projeto a melhor maneira de atender às suas 
necessidades. Diferentes disciplinas artísticas foram abordadas, como 
produção audiovisual, produção musical, pintura digital e design 
gráfico. Juntamente com estas disciplinas, questões interculturais, 
direitos humanos, tolerância e, em geral, valores positivos para a 
juventude foram abordados. Oficinas sobre disciplinas artísticas foram 
combinadas com treinamento em tecnologia. Os jovens se familiarizaram 
com a produção de REA e desenharam parte do conteúdo. A partir desse 
período  os jovens mantiveram  contato através de canais digitais, a fim 
de organizar e propor idéias e métodos de trabalho para o Intercâmbio 
de Jovens em Dakar. Desta forma, visou reforçar a sua capacidade de 
rede e troca de ideias e materiais, independentemente da distância 
geográfica. Oficinas sobre disciplinas artísticas foram combinadas 
com treinamentos em tecnologia. Os jovens se familiarizaram com a 
produção de REA (Recursos Educacionais Abertos) e desenharam parte 
do conteúdo. O projeto também visava fortalecer sua capacidade de 
interagir e trocar idéias e materiais, independentemente da distância 
geográfica. Debates e apresentações culturais foram incentivados como 
um meio para enriquecer o espírito dos jovens

Facebook evento
https://www.facebook.com/events/1090359027765437/

Documentary on Youtube 
https://youtu.be/llMVoRCz46w

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1403919989721311

https://www.facebook.com/events/1090359027765437/
https://youtu.be/llMVoRCz46w
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1403919989721311
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Artes para o futuro 
SENEGAL (INTERCÂMBIO DA JUVENTUDE)
28 de setembro a 3 de outubro de 2017

A terceira mobilidade se concentrou no desenvolvimento do futuro 
do projeto, o que significou colocar em prática o conhecimento e 
as ferramentas adquiridas através de suas modalidades anteriores. 
Também se concentrou na aplicação de recursos digitais e ferramentas 
de marketing como forma de melhorar a cooperação cultural e 
educacional transnacional, enquanto buscava melhorar sua futura 
empregabilidade tanto nas empresas quanto nas próprias empresas. 
O intercâmbio incentivou sua participação e envolvimento ativo em 
suas comunidades e sociedade civil. A criação de equipes com seus 
próprios projetos individuais foi um resultado direto da semana de 
atividades de simulação. Nós nos concentramos em mídia social, 
marketing, liderança e impacto social e empreendedor. A miríade de 
workshops disponíveis naquela semana deu aos jovens a oportunidade 
de compartilhar e documentar seus conhecimentos e experiências em 
diferentes áreas artísticas. Permitiu que experimentassem e tomassem 
iniciativa em diferentes projetos de artes conjuntas. Essas atividades 
tinham como objetivo levar suas habilidades e experiência um passo 
adiante, o que significava que os workshops também ofereciam aos 
jovens as ferramentas necessárias para trabalhar em rede, executar 
uma campanha de marketing, promover-se ou envolver sua própria 
comunidade em um projeto futuro.

Facebook evento
https://www.facebook.com/events/385993971815664/

Documentário sobre Youtube
https://youtu.be/AIPdS8QoP8A

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1508522199261089

https://www.facebook.com/events/385993971815664/
https://youtu.be/AIPdS8QoP8A
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1508522199261089
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Implementação de E-learning - Artes e Tecnologia  
LONDRES (SEMINÁRIO DOS TRABALHADORES DA JUVENTUDE) 	
23 de fevereiro a 1º de março de 2018
		
O seminário “Implementação de materiais de e-learning. Artes e Tecnologia 
”aconteceu em Londres. O seminário reuniu os jovens trabalhadores no 
meio da fase de implementação. Seu objetivo foi aprimorar o aprendizado 
adquirido através da implementação do projeto e discutir as estratégias a 
seguir para direcionar o projeto para um desenvolvimento bem-sucedido. 
Incluiu workshops interativos no contexto de Artes e Tecnologia, E-learning 
e REA (Recursos Educacionais Abertos), visitas de estudo e reuniões 
com os setoresinteressados, mentores de artes e tendências no setor. 
Experimentamos um webinar que organizamos com outras organizações 
dentro de nossa rede, onde testamos e respondemos em tempo real às 
questões que o projeto e as ferramentas de aprendizado criaram.

Facebook evento
https://www.facebook.com/events/2088506098049671/

Documentário sobre Youtube
https://youtu.be/Aj5F-LVoXuU

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1665153136931327

https://www.facebook.com/events/2088506098049671/
https://youtu.be/Aj5F-LVoXuU
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1665153136931327
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Implementação do projeto em comunidades rurais
BELO HORIZONTE (VISITA DE ESTUDO) 
1 a 7 de maio de 2018

A reunião de Avaliação realizada em Santa Luzia / Santacho do Cipó foi 
uma visita de estudo para ver no site o trabalho desenvolvido pelo Projeto 
Presente e entrar em contato com seus parceiros na região, bem como 
um ponto de avaliação dos resultados do projeto a serem utilizados 
comunidades rurais.

Facebook evento
https://www.facebook.com/events/1347642578669847/

Documentário sobre Youtube
https://youtu.be/DmXlIWVjGLM

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1738747666238540

https://www.facebook.com/events/1347642578669847/
https://youtu.be/DmXlIWVjGLM
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1738747666238540
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Reunião de acompanhamento
LONDRES (REUNIÃO DE AVALIAÇÃO)	
25 de junho a 1 de julho de 2018 

Reunião entre os responsáveis   de cada organização o Projeto, a fim de 
avaliar os resultados, a divulgação, bem como decidir os futuros acom-
panhamentos e novas iniciativas a serem criadas com base no AWB. A reu-
nião de acompanhamento, quase o encerramento do projeto, nos serviu 
para apresentar o projeto em Londres e obter comentários dos setores  
interessados, doadores e parceiros. Também serviu para corrigir os últi-
mos ajustes antes que o projeto terminasse oficialmente.

Facebook evento
https://www.facebook.com/events/666683057011834/

Documentário sobre Youtube
https://youtu.be/utlen6VV6os

Photos
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-
Borders-Building-Bridges-1284697784976866/
photos/?tab=album&album_id=1877164159063556

https://www.facebook.com/events/666683057011834/
https://youtu.be/utlen6VV6os
https://www.facebook.com/pg/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/photos/?tab=album&album_id=1877164159063556
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OS PARCEIROS  

Reino	Unido	e	França

NICOLA (New International Company of Live Arts) 
Vanston	Place,	Community	Center
Samuel	Lewis	Trust	Estate
London,	UK
SW6	1BU
0044	(0)	207	386	8865

76	Route	de	Bischwiller	a’	67300	SCHILTIGHEIM	France

NICOLA treina e desenvolve jovens na aerea da música, dança e 
artes. é uma organização sem fins lucrativos que promove interação 
positiva dentro e entre as comunidades de jovens por meio de 
oportunidades e projetos criativos, especialmente em áreas de 
alta criminalidade e baixa oferta de atividades extracurriculares 
e artísticas e habilidades de trabalho artístico. Nosso objetivo é 
melhorar as suas personalidades, proporcionando um ambiente de 
apoio que lhes permita desenvolver os seus talentos, preparando-os 
e ajudando-os a construir autoconfiança para encontrar educação e 
/ ou emprego adequados tanto no campo artístico como no exterior 
ou, no  próprio negócio ou empresa social. O NICOLA oferece uma 
variedade de atividades, desde apresentações ao vivo e intercâmbios 
de treinamento em nível nacional e internacional como também a 
orientação regular. Nós nos esforçamos para trabalhar com jovens 
com obstáculos socioeconômicos que não podem pagar por 
treinamento profissional.
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Ministère de la Culture du Sénégal

Building	Adja	Fatou	Diop	Nourou
12	th		sis	Floor	Allées	Papa	Guéye	FALL
Dakar	-	Senegal

	
O Ministère de la Cultura do Senegal é responsável pelo desenvolvimento 
das artes visuais, literatura e leitura, música, dança, teatro e protecção 
do património nacional. É responsável pelo património cultural, 
incluindo a preservação de monumentos e locais históricos, e a 
conservação e apresentação de obras de arte e património etnográfico 
nacional. Ele assegura um bom conhecimento e uma ampla divulgação 
da história e valores culturais do país. Facilita a frequência dos museus. 
Assegura a proteção da propriedade artística e literária e a promoção da 
indústria cultural. É responsável pela formação de professores de artes 
e educação musical. Além disso, a autoridade também é responsável 
pelo desenvolvimento do cinema. Sob a comunicação é responsável 
pelo desenvolvimento e modernização da mídia. Contribui para a 
proteção da liberdade de imprensa e promove o acesso a informações 
pluralistas. Garante a proteção dos consumidores contra conteúdos 
não saudáveis. Facilita o desenvolvimento e a disseminação da 
criação audiovisual e pode estabelecer parcerias com organizações 
estrangeiras e instituições internacionais. As áreas cobertas pelo 
departamento devem contribuir para uma vida sociocultural saudável, 
promover a? acelerar o crescimento econômico, combater a pobreza e 
criar empregos diretos ou induzidos.

Projeto Presente

Alameda	das	Orquídeas,	11,	Cardeal	Mota
35.845-000,	Santana	do	Riacho,	Brazil

O Projeto Presente, fundado em novembro de 2000, é uma organização 
não governamental que desenvolve atividades artísticas e educativas 
por meio de diversos métodos, gratuitos, para crianças e adolescentes. 
Seu principal objetivo é promover uma melhor qualidade de vida por 
meio de uma abordagem interdisciplinar, entendendo a arte como 
uma forma de reunir pessoas diferentes, seu ambiente e suas culturas.  
O presente projeto está localizado na Serra do Cipó, ao sul da Serra do 
Espinhaço, por onde passam os rios Doce e São Francisco, no estado 
de Minas Gerais, Brasil. Seu principal objetivo é desenvolver ações 
educativas para dignificar e sensibilizar a população local. O projeto 
presente acredita que o ato de criação é uma expressão da vida e é 
relevante para garantir a sobrevivência e a autorrealização das pessoas, 
além de preservar valores históricos e culturais passados   por gerações. 
Como parte deste conceito, a educação artística é uma ferramenta 
essencial para ajudar as pessoas a descobrir novos aspectos globais , 
portanto, questionar e compreender o mundo.
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OS JOVENS EMPRESÁRIOS 

http://interiorsbyjacquin.blogspot.com/http://supermalcom.com/

http://supermalcom.com/
http://interiorsbyjacquin.blogspot.com/
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https://www.instagram.com/makhyli/ https://www.youtube.com/watch?v=qyhV4rtkCB4

https://www.instagram.com/makhyli/
https://www.youtube.com/watch?v=qyhV4rtkCB4


26

https://www.youtube.com/chan-
nel/UC6v3BW1OFQauv2osLlaoyYg

Babacar Top
https://www.youtube.com/channel/

UC15V4e5_DBE013Mvvk0b_Uw

https://www.facebook.com/USAfricaEntertainment/

https://www.youtube.com/channel/UC6v3BW1OFQauv2osLlaoyYg
https://www.youtube.com/channel/UC15V4e5_DBE013Mvvk0b_Uw
https://www.facebook.com/USAfricaEntertainment/
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Jules samie
https://www.youtube.com/watch?v=Gbr9fOZ3Fzg

https://www.youtube.com/user/vie579

https://www.youtube.com/channel/
UCBSjOXGN42lTlxA6xSFNtrw

http://aiaasca.blogspot.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Gbr9fOZ3Fzg
https://www.youtube.com/channel/UCBSjOXGN42lTlxA6xSFNtrw
https://www.youtube.com/user/vie579
http://aiaasca.blogspot.com/
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OS APOIADORES (que nos ajudaram com divulgação)

ITALIA

Comune di Palma Campani
VIA	MUNICIPIO,	74,	80036	PALMA	CAMPANIA	NA

Palma Campania, conhecida até 1863 como Palma di Nola, é um município, na cidade 
metropolitana de Nápoles, na região italiana de Campania, localizada a cerca de 25 km 
a leste de Nápoles. Evidências arqueológicas indicam habitação humana da área no 
início da Idade do Bronze, mas a fundação da cidade é mais recente. Tem sido sugerido 
que Palma foi fundada no século VI por pessoas que se refugiaram das erupções do 
Monte Vesúvio. A atividade política do Município sempre prestou especial atenção aos 
jovens, sobre o seu papel ativo na vida do país. Nos últimos anos, promoveu importantes 
iniciativas centradas na determinação da integração europeia e na possibilidade de 
intercâmbio intercultural de cidadania, com foco na política de jovens como motor de 
crescimento. Os jovens de Palma Campania também organizam “Il Carnevale Palmese”, 
um dos maiores carnavais na parte sul da Itália.
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INNOVAEurope Association

VIA	C.COLOMBO,	N°98
98027	ROCCALUMERA	(ME)	ITALIA

A ONG InnovaEurope Association é apoiada por um grupo de amigos, colegas e 
sonhadores, criada no ano passado. É uma nova Associação, fundada por pessoas com 
uma longa experiência e ativa a nível local, nacional e internacional, participando em 
diferentes programas promovidos e financiados pela UE - especialmente no âmbito 
do “Programa Juventude em Acção” e agora Erasmus Plus, em colaboração com 
outros países parceiros europeus e extraeuropeus. Nossa meta é o grupo de jovens 
que mora na região da Sicília, na Itália. Participámos em várias atividades europeias, 
como intercâmbios de jovens, formações e seminários, visitas de estudo e projetos 
de contatos, principalmente com países europeus e fora da UE. O principal objetivo 
da nossa associação é promover a participação dos jovens na sociedade civil jovem, 
para trazer mudanças sociais, desenvolvimento e melhoria da sociedade em que 
vivemos, utilizando diferentes ferramentas e, principalmente, focada no campo da 
juventude. Nosso objetivo é promover a mobilidade internacional de jovens através 
de cursos de capacitação, seminários e intercâmbios culturais no exterior. A nossa 
ideia é divulgar os valores do voluntariado e inclusão social e sensibilizar para a 
importância da cidadania europeia. Além disso, estamos profundamente envolvidos 
na promoção da inclusão social de pessoas e grupos com menos oportunidades e 
consciência europeia a nível local.

Antares Onlus

ASSOCIAZIONE	ANTARES	ONLUS	VIA	ROMA	88,	
98040	ROCCAVALDINA	(ME)	CODICE	FISCALE	92016950831

A filosofia de nossa missão é ajudar nossos jovens a se tornarem protagonistas ativos 
através da promoção de processos de autonomia, independência e Cidadania. Desde 
a nossa fundação, organizamos projetos internacionais como cursos de formação, 
intercâmbio europeu de jovens para promover atividades e experiências para jovens com 
e sem deficiência. O objetivo é a participação ativa e aprender fazendo. Essas atividades 
aumentaram significativamente tanto a quantidade e a qualidade das iniciativas em 
termos de participação de jovens que vivem na zona rural, em particular os que estão 
em risco de marginalização, em experiências que estimulam seu crescimento pessoal. 
Este trabalho permitiu associação para se tornar um membro ativo em uma rede 
regional de organizações empenhados em aumentar as oportunidades de mobilidade 
europeia dos jovens pessoas e gradualmente conscientizar as associações sobre a 
inclusão de pessoas com diferentes tipos de desvantagens geográficas e econômicas, 
projetos internacionais. A Associação lida com jovens para ajudá-los desenvolver seus 
talentos e tenta encorajá-los a desenvolver suas próprias habilidades, dando-lhes 
oportunidades de se envolver em atividades úteis. A Associação organiza simpósios, 
seminários, conferências, mesas redondas no campo da cultura, bem como concursos 
de música e festivais no país e no exterior. Nós educamos jovens pessoas talentosas 
e organizar eventos públicos para eles e fazemos atividades de caridade destinadas a 
ajudar os jovens que necessitam de apoio financeiro.	
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TUNÍSIA

20	SOMAA	STREET	MOUROUJ	5	BEN	AROUS		
MOUROUJ,	BEN	AROUS,	TUNISIA,	2074

O Instituto Farhat Hached para Pesquisa e Democracia (FHIRD) é uma ONG internacional 
tunisiana independente, sem fins lucrativos, sediada em Tunis. É um corpo acadêmico 
de pesquisa que trabalha em nível nacional e internacional em áreas como pesquisa, 
treinamento, consultoria em questões de mídia, democracia e política, bem como 
mudanças democráticas. Para alcançar nossos objetivos, estamos dispostos a trabalhar 
com diferentes órgãos científicos e de pesquisa, organizações governamentais e 
não-governamentais e associações que demonstrem interesses e especialidades 
semelhantes, de acordo com as exigências desses domínios. Nosso instituto publica 
pesquisas e relatórios, organiza treinamentos, conferências e workshops abertos a 
especialistas e pessoas comuns. O instituto também organiza e supervisiona um projeto 
anual de pesquisas como parte de nossa tentativa de contribuição para facilitar o 
processo democrático e ajudar no estabelecimento de instituições democráticas. É uma 
iniciativa desenvolvida por um grupo de jovens ativistas, professores e pensadores da 
sociedade civil tunisiana. O FHIRD trabalha para envolver os jovens no debate social e 
político, criando oportunidades de cidadania ativa e participação ativa dos jovens. Está 
empenhada em criar um espaço para debater e partilhar experiências entre associações 
juvenis nacionais e internacionais e instituições italianas e europeias. Os principais 
objetivos são o crescimento pessoal e a integração de novas gerações no território da 
província de Ben Arous. FHIRD segue uma estratégia de pensamento orientada para: 

• Aumentar a participação dos jovens na vida social, civil e política e no processo 
decisório; 

• Criar oportunidades de conhecer, debater e compartilhar experiências entre 
organizações membros e instituições; 

• Facilitar a cooperação e o trabalho em rede entre organizações membros. A esse 
respeito, o FHIRD está trabalhando efetivamente no apoio a um projeto regional, 
relacionado à política de juventude, que está tentando criar, expandir e coordenar 
uma rede de jovens associações locais, incluindo neste plano muitos grupos de 
diferentes áreas.

AVENUE	TAIB	EL	MHIRI	8060	BENI	KHIAR
BENI	KHIAR,	NABEUL	8060

L'Association de Volontariats, echange culturel et action des jeunes é uma organização 
cultural não governamental cujos objetivos são: 

• Contribuir para a construção de uma ponte cultural entre a juventude tunisina e a 
juventude euromediterrânica para o intercâmbio de conhecimentos, experiências e 
acesso a outras culturas. 

• Contribuir para a expansão dos princípios e valores da democracia. 
• Reforçar as relações entre os jovens tunisinos e euromediterrânicos 
• Estabelecer programas de intercâmbio de jovens. 
• Para aumentar o voluntarismo. 
• Planejar e organizar eventos culturais da juventude em nível nacional e 

internacional. Nossa associação «AVEC» é credenciada como uma associação de 
envio e hospedagem para o projeto EVS.
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GHANA

HNO	SK	20,	SAKUMONO	SCHOOL	ROAD
NORTHERN	REGION,	GHANA,	00233

O SEDARVP GHANA representa o programa de desenvolvimento da Educação Social 
e o Voluntariado Rural. A Organização foi fundada em 2008 e obtém seu status de 
bem-estar social como uma organização sem fins lucrativos em fevereiro de 2018. 
Como organização, executamos todas as nossas atividades e projetos com o apoio de 
voluntários locais e internacionais. A missão do SEDARVP-Gana é capacitar os jovens 
através de educação de qualidade, justiça social e educação cívica, enfrentar os desafios 
ambientais através do voluntariado usando a educação não formal, teatro, Fórum, 
Artes e Música para a melhoria da nossa comunidade local e da humanidade em geral. 
Temos nos empenhado em atender às necessidades de nossa sociedade por meio de 
várias iniciativas, como propor e implementar projetos de voluntariado para voluntários 
locais e internacionais. Nos últimos anos de nossa existência, conseguimos inserir com 
sucesso mais de 100 voluntários no setor de educação, setores de cuidado infantil e com 
outras ONGs em todo o Gana. Atualmente temos projetos como Empoderamento das 
Mulheres, que é uma iniciativa chamada “Centro de Extração de Manteiga de Karité” onde 
colocamos voluntários, também há um projeto chamado “Voluntários na Educação Rural, 
Voluntários na Saúde Rural e Voluntário em um orfanato. Ao longo dos anos, Sedarvp 
Gana participou de uma variedade de atividades que ajudaram jovens a vivenciar a 
mobilidade da aprendizagem na Europa e além, e os ajudou a desenvolver habilidades 
interpessoais (entre outras) que melhoraram suas perspectivas de emprego no mercado 
global. A nossa organização nos últimos três anos tem estado envolvida em projetos 
Erasmus plus. Somos também muito ativos na participação em projetos nacionais 
de voluntariado no Gana, e conseguimos estabelecer muitas iniciativas positivas para 
algumas comunidades privadas. Também pudemos criar um clube de meninas em 
muitas escolas de ensino médio, em nossos esforços para promover a educação de 
meninas em Gana e em algumas partes da África Ocidental, onde a matrícula de meninas 
na escola é muito baixa devido a muitos fatores culturais.
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ALGÉRIE

GUELMA	STREET	NUM	16,	ORAN,	
DZZZ	-	ALGERIA,	31000

Sendo uma associação cultural, nos concentramos em eventos culturais; temos clubes espe-
cializados em diferentes tipos de artes (música, teatro, audiovisual, artes gráficas). Trabalha-
mos principalmente com jovens e realizamos projetos no campo da educação não formal 
para o desenvolvimento sustentável e patrimônio cultural, educação intercultural e cidadania 
ativa. Nossos objetivos são: 

• Promoção do lado sensível da juventude e trabalho na formação e melhoria das suas 
competências e integrá las em tudo o que é artístico, cultural e social. 

• Consciência da Juventude em encorajá los contra as questões sociais e motivá los a se 
envolver em papéis ativos é a sociedade.

• Descobrir jovens talentosos e motivá-los a continuar suas maldições artísticas.
• Animação da cena artística através da aplicação, organização e gestão de diversas 

cerimônias, como festivais, homenageando figuras culturais, castings.
• Abertura de diferentes espaços para troca de experiências e conhecimentos através de 

fóruns, conferências, seminários, open-houses e diferentes exposições 
• Organizar passeios turísticos para o público jovem, a fim de aumentar sua cultura de 

exploração 
• Definir para os jovens o espírito de patriotismo e o amor da bandeira e símbolos do 

estado argelino. 
• Celebração de dias oficiais, religiosos e internacionais 
• Proporcionar intercâmbios culturais através de programas de geminação entre várias 

organizações locais, regionais, nacionais e internacionais.
• Para promover a qualidade e eficiência artística, a ONG busca abrir espaços de gravação 

e desenvolver o setor audiovisual.
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MAROC 

RUE	EL	BAAKILI	IMM	12	APP	N°4	AGDAL	
RABAT,	MOROCCO,	10090

Fórum Mediterrâneo para o Desenvolvimento Social (MFD) é uma organização envolvida no 
desenvolvimento da juventude nas áreas de Democracia e Boa Governança, Sustentabili-
dade, Cidadania Ativa, Cultura, Criatividade, Educação, Emprego, Empreendedorismo Social, 
Saúde, Meio Ambiente e Bem-Estar. Negócios, Longo e Curto Prazo voluntário Canais entre 
outros programas. O MFD trabalha para aumentar a participação ativa dos jovens no processo 
de desenvolvimento, garantindo as oportunidades de participação nos encontros locais e inte 
nacionais e enfatizando a iniciativa da juventude para desenvolver a sociedade e integrá-la. 
Por outro lado, para difundir a cooperação e o espírito de paz entre os jovens marroquinos e os 
jovens do resto do mundo para um futuro melhor.  Trabalhamos com jovens do sexo masculi-
no e feminino, de todas as fatias marroquinas, sem exceções, daqueles que tiveram problemas 
mentais, movimentos, materialidade ou cultural. De fato, eles têm a prioridade de participar, 
até mesmo motivados a participar, concentrando-se no interesse não na adequação, no forta-
lecimento do conceito de participação civil e trabalho voluntário na sociedade. 

Nós trabalhamos para :
Reforçar o conceito de trabalho voluntário 
Reforçar o conceito de liderança juvenil em nossa sociedade local 
Reforçar a conexão civilizada com os jovens do mundo 
Aumentar a participação dos jovens na organização da sociedade civil 
Capacitar os jovens com habilidades, habilidades pessoais e organizacionais no campo da 
juventude. 

Nossa organização trabalha hoje com uma visão moderna para o desenvolvimento das so-
ciedades locais, através da compreensão da tecnologia da informação, comunicação e inte-
rage com o processo de desenvolvimento, adaptando metodologias que foram certificadas 
internacionalmente e elogiadas por organizações especializadas, através do intercâmbio de 
conhecimentos e experiências.

HAY	KARIM	BLOC	D	RUE	2	N	1	BENSLIMANE
BENSLIMANE,	NORTH	AFRICA,	MOROCCO,	13000

Associação de campos de trabalho para jovens "Association des Chantiers de Jeunesse (ACJ) 
foi fundada em 1967. É uma organização nacional, não governamental e sem fins lucrativos 
que organiza campos de trabalho voluntário. Suas principais atividades são principalmente 
centradas em tópicos como trabalho com jovens que têm dificuldades na escola, a instalação 
de programas culturais e educacionais, o trabalho voluntário para apoiar o desenvolvimento 
urbano e rural e a proteção do patrimônio ambiental e histórico, já que a maioria de seus mem-
bros trabalha há muitos anos em associações de voluntariado. e atividades humanitárias, fato 
que lhes permitiu adquirir uma boa experiência na montagem e realização de diferentes tipos 
de projetos: atividades com crianças, plantio de árvores e atividades de jardinagem em esta-
belecimentos públicos, campanhas ambientais, acampamentos internacionais de trabalho. 
alcançar os seguintes objetivos:

* Contribuir para o desenvolvimento sustentável.
* Sensibilizar as pessoas para a importância do voluntariado e da solidariedade.
* Desenvolver a consciência das pessoas sobre seu dever para com a
comunidade
* Contribuir para a proteção de áreas verdes e meio ambiente em geral.
* Abrindo novos horizontes para as crianças desenvolverem suas habilidades e
personalidades.
* Os campos de trabalho de voluntariado são para os jovens de todo o mundo.
* Criar intercâmbios culturais que contribuam para uma melhor compreensão e
paz entre os povos e as nações.

Missão / Visão
1. Integrar os jovens na vida social e cultural.
2. Instituir a paz, a cooperação e o diálogo positivo entre as pessoas.
3. Para iluminar a vida das pessoas em situações precárias.
4. Para salvaguardar o meio ambiente.
5. Publicar a cultura de direitos humanos entre os jovens.
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TURKEY

ULUöNDER	MH.	İSMET	İNöNü-2	CD,	81/B	TEPEBAşI/ESKIşEHIR
TURKEY,	ESKIşEHIR,	26130

Somos uma fundação governamental turca que trabalha com instituições de assistência 
social que trabalham com jovens, adultos, grupos desfavorecidos, deficientes, pessoas 
necessitadas, pessoas de etnia cigana e pessoas sem abrigo com métodos não formais 
de apoio às suas necessidades complexas e apoio. Estamos trabalhando com diferentes 
métodos de teatro, teatro de fóruns, artes criativas, incluindo dança, gerenciamento de 
projetos, defesa e desenvolvimento de estratégias. Temos também várias experiências 
sobre multiculturalismo obtidas pelo público-alvo de nossa organização e gentilmente 
apresentamos a Tradição Turca para este projeto. A organização cumprirá o objetivo 
principal através de: 
• Permitir que os indivíduos ajudem a si mesmos para que eles tenham um melhor 

entendimento de suas próprias culturas, um resultado, sua auto-estima amplifique.
• Proporcionar locais de encontro multiculturais onde a troca de experiências, valores 

e culturas promovem a qualidade de vida dos indivíduos 
• Construindo redes sociais entre diferentes culturas Incentivar o indivíduo a assumir 

responsabilidade na sociedade 
• Desenvolver e praticar abordagens / métodos eficazes e criativos para a integração, 

tanto formal como não formal. 
• Divulgar informações para aumentar a conscientização sobre o significado da 

cultura e das diferentes culturas. 
• Divulgar informações para aumentar a conscientização sobre o significado da 

cultura e das diferentes culturas. 
• Integração imigrantes e sociedade através de atividades de inclusão social em 
• Manutenção de ajudas sociais e atividades de voluntariado entre a comunidade 
• Realização de projetos entre migrantes e refugiados usando o método "imigrantes 

para imigrantes"
• Além disso, somos uma organização de caridade apoiada pelo governo, que trabalha 

com pessoas desfavorecidas e menos oportunidades para o local.

ANTALYA	TURKUAZ	GENÇLİK	ve	SPOR	KULüBü	DERNEĞİ
CİHADİYE	MAH.116.SOK.NO:2	AKSU/ANTALYA,	TURKEY,	07110

Antalya Turkuaz Associação de Jovens e Clubes Esportivos está recrutando equipe e 
participando de projetos de Intercâmbio de Jovens por toda a Europa a partir de 2014 
também participamos do curso de treinamento. O objetivo de nossas atividades é dar 
oportunidade aos jovens com menos oportunidades, como famílias disfuncionais, 
com problemas econômicos e de saúde ou afetados pelo problema do desemprego. 
Queremos mostrar a eles que ainda há oportunidades suficientes para construir um 
bom futuro. Através do nosso trabalho, queremos provar que não são piores que os 
outros. Queremos desenvolver a solidariedade e promover a tolerância entre os jovens, 
ajudandoos a ganhar autoconfiança e coragem para seguir seus sonhos. Trabalhando 
com esses jovens, também esperamos quebrar os preconceitos da sociedade e 
ajudar esses jovens a adotarem a comunidade, promovendo a compreensão mútua. 
Proporcionaremos aos nossos alunos oportunidades de aprendizagem e outras 
alternativas para gastar tempo de forma produtiva. O tempo gasto na área do projeto irá 
ajudá-los a superar seus problemas, resolver problemas e iniciar uma nova vida dentro 
de uma sociedade (trabalho).

Nossas atividades se concentrarão em projetos com grupos desfavorecidos de jovens em 
Antalya, usaremos atividades musicais, inglês para aumentar suas habilidades úteis no 
mercado de trabalho, oficinas de arte e muitas atividades ao ar livre, esportes: basquete, 
futebol, tênis voleibol Vamos incluir essas atividades em nosso projeto de SVE
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ATATüRK	BULVARI	247	26040	ODUNPAZARI	
ESKIşEHIR	TüRKIYE

A Direção Provincial de Educação de Eskisehir é responsável pelo planejamento, 
programação, execução, inspeção e coordenação das atividades de formação nas escolas. 
Estabelece uma rede de recursos nacionais e internacionais para apoiar a aprendizagem 
ao longo da vida. O número de professores que trabalham em nossa instituição é de 
7.200 e o número de escolas é de 372. Existem projetos da UE continuando com a 
consultoria do nosso Escritório na Diretoria de Educação de nossa cidade e projetos de 
apoio à Ciência e Sociedade, Projetos da Vida Programas de Aprendizagem Longa. Nosso 
Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento também preparou tantos projetos em conjunto 
com ONGs e Autoridades Locais (Municípios, Universidades). Nossa organização tem 
uma grande oportunidade de buscar e avaliar os desafios do desenvolvimento regional 
à luz das principais mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais. ocorrendo no 
mundo Como trabalhamos em nome do Ministério da Educação, temos a oportunidade 
de alcançar todas as escolas de Eskişehir durante este projeto e podemos fazer buscas, 
fornecer dados estatísticos. Um dos objetivos mais importantes da nossa Instituição 
é fornecer treinamento igual e de qualidade para todos. Neste contexto, a juventude 
é altamente significativa para o Nosso Diretório. Pretendemos dar a todos os jovens a 
possibilidade de aumentar sua autoconsciência, usar e desenvolver suas capacidades.

AHMET	MECBUR	EFENDİ	BİLİM	SANAT	MERKEZI	(PUBLIC	BODY)
CUMHURIYET	MAH.	VALI	AYHAN	ÇEVIK	CAD.	NO:31	TURKEY,	18100

Ahmet Mecbur Efendi O Bilim Sanat Merkezi é uma instituição recém-criada que atende 
alunos superdotados com necessidades especiais de estudo. Como a instituição é uma 
espécie de especial, tem seus próprios regulamentos e sistema de currículo. Os cursos 
são projetados para apoiar a capacidade dos alunos de criar e executar projetos. A equipe 
trabalha apenas para orientar os alunos durante seus projetos. Há apenas 96 alunos 
estudando na instituição, e todos os alunos devem fazer um vestibular antes do período 
letivo. Os exames estão em duas partes; um testa o QI e o outro testa talentos especiais 
dos estudantes. Não há sistema de marcação no currículo, os alunos são responsáveis 
apenas por seus diferentes tipos de projetos que podem ser relacionados a qualquer 
tópico; arte, ciência, questões sociais e assim por diante. Quanto ao pessoal, existem 10 
professores, 1 diretor adjunto e 1 diretor trabalhando na escola. Assim como os alunos, 
os professores também precisam fazer muitos exames para provar que são hábeis o 
suficiente para orientar os alunos nos projetos. A equipe é altamente experiente em 
projetos Comenius, LDV e Youth; e em Erasmus + em novo termo. Todos eles participaram 
da redação desses projetos e os coordenaram e coordenaram. Como a instituição pode 
ser considerada uma “escola de projecto”, é elegível para participar em todos os tipos de 
projectos sob o título de Erasmus +.
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ESPAGNE

SOLLáNS	50	BJ	GALICIA,	SPAIN	15866

Vrenza é uma associação de jovens fundada em Teo em 1992. Nasceu como um resultado 
direto das necessidades e desejos de um grupo de jovens que sentiram a necessidade 
de expressar suas necessidades de conhecimento cultural das diferentes culturas que 
fazem parte da comunidade européia. . Outros objetivos surgiram, centrados acima 
de tudo, no conhecimento cultural de nosso país, bem como em outros assuntos de 
interesse dos jovens. Para isso, toda uma série de atividades foi iniciada pela associação, 
como: intercâmbio de jovens, tanto na Galicia quanto no exterior, viagens pela Galicia, 
conferências, palestras, vendas de livros, atividades de integração de jovens e muitas 
outras cooperações. dentro do antigo Programa Jovem (atualmente Programa Juventude 
em Ação). Também participamos ativamente dos programas de Grundtvieg, bem como 
dos cidadãos. Como resultado de nosso objetivo e necessidade de informar os jovens de 
Teo, iniciamos muitas atividades para eles: nós nos tornamos um ponto de informação 
para jovens nomeado pelo Ministério da Família. , Mulheres e Juventude do governo 
autônomo (Xunta de Galicia). Neste ponto de informação, os jovens são capazes de obter 
informações atualizadas sobre todas as atividades atuais disponíveis para eles, bem 
como qualquer outro tipo de informação que eles possam exigir: emprego, subsídios, 
oportunidades europeias, rede Eures. Recentemente, recebemos o credenciamento 
para nos tornarmos uma organização de envio, coordenação e hospedagem dentro do 
Serviço de Voluntariado Europeu. Recebemos com sucesso um voluntário da Ucrânia e 
implementamos nos últimos anos um projeto de Juventude Democrática e um seminário 
transnacional de jovens.

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	JUVENTUD	,PARTICIPACIÓN	Y	VOLUNTARIADO
EDIF.	ADTVO.	SAN	LáZARO	S/N	3º	ANDAR,	GALICIA,		SPAIN	15781

O departamento de juventude e trabalho voluntário é o responsável por planejar, 
coordenar e realizar as políticas de juventude na comunidade galega. Pessoal técnico 
especializado orientar, reportar e aconselhar os jovens da Galicia. Eles programam e 
desenvolvem atividades gerais e adequadas dos jovens e do trabalho voluntário em 
toda a região. Por meio de nossas doze “Casas da Juventude”, desenvolvemos atividades 
regionais para os jovens, projetadas especificamente de acordo com seus interesses. 
Com o apoio da Rede Galega de Informação e Documentação da Juventude, mantemos 
contato permanentemente com os jovens.

O DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE E VOLUNTARIADO é um órgão superior do Ministério 
do Trabalho e Bem-Estar da Xunta de Galicia, que é responsável por: 
• A gestão das ações sobre juventude, política juvenil interdepartamental e apoiar o 

desenvolvimento da atividade juvenil e promover a participação dos jovens na vida 
social. 

• Coordenação, supervisão e centros de assistência técnica trabalhando no campo 
da juventude. 

• O desenvolvimento de relações e cooperação com outras regiões e intercâmbios 
estrangeiros em programas de juventude e turismo para jovens.

• A gestão e operação do Gallego Youth Observatory. 
• A gestão da Rede Galega de Informação e Documentação da Juventude. A 

coordenação de ações no voluntariado
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ASOCIACIÓN	XUVENIL	E	DEPORTIVA	JOY
RÚA	ANXERIZ	3,	PT3,	1ºD,	GALICIA,		SPAIN,	15895	

A JOY é uma organização juvenil sem fins lucrativos fundada em 2002 por um grande 
número de estudantes universitários. Os objetivos da organização estão relacionados 
com o empoderamento dos jovens na Galiza: 

• Promover uma nova maneira de pensar 
• Pensamento inteligente: estudando novas possibilidades de energia 
• Empowering empreendedorismo entre os jovens, fornecendo boas e más práticas - 

Estabelecer um modo liberal de pensar onde a liberdade e a liberdade estão entre 
todas as situações 

• Sensibilizar para a importância de uma União Europeia unida sem fronteiras e 
respeitando a idiossincrasia local 

• Potenciar a inclusão de emigrantes através da integração em grupos locais 

A nossa entidade coopera em programas europeus e estabeleceu uma rede forte 
participando em seminários, diálogos estruturados para jovens, empresas europeias, 
etc. Em dezembro de 2015, participamos dos atos de conscientização contra a violência 
doméstica nas cidades de Milladoiro e Santiago de Compostela. Janeiro 2016 temos sido 
muito ativos na organização e cooperação do programa chamado BEM-VINDO, onde foi 
abordada a importância dos imigrantes para a Europa	

ASOCIACIÓN	SOCIOCULTURAL	LUENDA
LUGAR	DUOMES	DE	ARRIBA	20	A	BAñA	(A	CORUñA	),	GALICIA,	SPAIN,	15863

Somos uma associação de 10 anos de idade, que realizam atividades no campo das 
atividades sociais e culturais. Nossa associação é formada por jovens entre 15 e 30 
anos. Somos de um bairro de Santiago de Compostela e em nossas atividades são 
seminários, acampamentos, oficinas…. Tudo no caminho para mostrar aos jovens um 
caminho longe das drogas e da tendência criminal. Nos últimos anos, nos tornamos 
mais envolvidos em projetos europeus. Bot enviando participantes e promovendo 
atividades: Seminário Transnacional ES-51-E55-2013-R2 para promover o contato 
entre os formuladores de políticas e os jovens, intitulado: “HAZTE OÍR: ELECCIONES 
EUROPEAS 2014 :, UNA OPORTUNIDAD PARA HABLAR ES-31-E41-2013-R1 Visita fiável em 
Vladimir (Rússia), intitulada “Movilidad juvenile,” Alternativa al desempleo? Contamos 
com um grande grupo de jovens formadores e facilitadores que têm experiência em 
lidar com projetos europeus e locais sobre diferentes temas. Nossos resultados têm 
uma grande visibilidade em nossa área local e estamos à disposição para fornecer 
boas e más práticas no campo do trabalho com jovens.
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O MUXEMA nasceu em 2002 como resultado das necessidades de diferentes jovens 
do campo para participar ativamente da sociedade. Em primeiro lugar, promovendo 
atividades em nível local e, posteriormente, submetendo projetos internacionais à 
Comissão Européia. Por quase 5 anos, a entidade, composta inteiramente por jovens de 
14 a 29 anos, estava desenvolvendo intercâmbios e seminários para jovens na Europa e 
na América Latina. Um grande número de parceiros foi criado e nossos jovens puderam 
descobrir realidades, culturas e até mesmo participar de estágios no exterior. Uma vez 
que esta geração se mudou para a década de 1930, nenhum jovem assumiu o lugar e a 
associação permaneceu esquecida. No início de 2014, houve uma mudança no quadro 
e nos jovens interessados em: 

• Promover o enriquecimento dos jovens, melhorando a sociedade em que vivem. 
• Acordando o desejo de progresso 
• Aumentar a qualidade de vida, garantindo a inclusão social de jovens com menos 

oportunidades 
• Promover atitudes positivas em relação à União Europeia e aos seus cidadãos, 

participando em programas como o ERASMUS PLUS ou outros… 
• Promover atividades como iniciativas locais, culturais, sociais e de cidadania 
• Desenvolver as oportunidades para as áreas rurais através do fortalecimento das 

habilidades sociais
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BRÉSIL

RUA	CéLIO	DE	CASTRO,	593,	APTO	204,	BRAZIL

Embaixada Cultural é uma organização cultural dedicada a capacitar artistas e ativistas 
culturais através de projetos e treinamentos de intercâmbio de arte e educação. Nossas 
ações envolvem também residências artísticas, gestão e consultoria de artistas locais. 
É formado por uma rede de pessoas, ativistas e artistas dedicados ao ativismo cultural 
e à diplomacia. A Embaixada acredita que o intercâmbio cultural e o reconhecimento 
de diversidades culturais podem levar a uma maior tolerância, soluções políticas, 
resultados artísticos mais criativos e, finalmente, trazer a humanidade sob um único 
guarda-chuva. Os trabalhos são focados em intercâmbio cultural, promovendo e 
organizando shows para músicos do Brasil, principalmente. Além disso, em conjunto 
com as organizações parceiras, existem os projetos voltados para a educação, cultura 
tradicional e contemporânea e artes, com o objetivo de trazer às pessoas uma melhor 
compreensão do “outro” e do mundo, em geral.

SÉNÉGAL

O Centro Cultural Regional Blaise Senghor é responsável pela implementação da política 
cultural do Estado no território da região de Dakar. Foi criado em 1972 e está localizado no 
coração da capital. Polariza bairros com alta densidade populacional e escolas e universidades 
muito importantes. O Centro Cultural Regional Blaise Senghor é composto por dois centros de 
interesse materializados por espaços fechados e abertos. O espaço fechado inclui escritórios 
para administração, teatro, biblioteca, showroom, estúdio de som, estúdio de edição, sala 
de informática e restaurante. Espaço aberto inclui pátio, pátio interior, esplanada e quintal 
grande. As áreas de intervenção do Centro Cultural Regional Blaise Senghor abrangem todas 
as disciplinas artísticas e culturais, Teatro, Dança, Artes Visuais, Artes Digitais, Livro, Música, 
Cinema & Audiovisual, Artesanato, Cultura Urbana (Hip Hop, Roller, etc.), Framing , Promoção 
e Divulgação da Criação Artística, Treinamentos e Projetos 

Todas as organizações acima informaram todos os seus contatos, atingindo milhares de 
pessoas de diferentes países europeus e não pertencentes a diferentes culturas, línguas 
e realidades socioculturais. Todas as entidades informadas sobre os projetos tiveram a 
oportunidade de analisar a oportunidade do Erasmus + para ajudar os jovens a desenvolver 
habilidades úteis para o ambiente de trabalho. Ao ter todas essas instituições nos ajudando 
a divulgar o projeto, seus objetivos, resultados e produtos finais geraram muito entusiasmo 
e discussão entre as comunidades locais. O projeto mostrou que a Europa não é tão distante 
quanto as nossas comunidades podem sentir. Fomos contactados por muitas instituições 
privadas e públicas e por jovens que perguntavam sobre financiamento europeu; Recebemos 
muitos e-mails de grupos comunitários locais que exigem mais informações sobre o programa 
europeu e as futuras oportunidades de intercâmbio internacional. Nós os conscientizamos do 
British Council, da Comissão Européia e do programa Erasmus +. Acreditamos que tem havido 
um aumento da confiança dessas comunidades locais em embarcar em mais oportunidades 
que lhes permitam conectar-se com seus vizinhos no exterior. Como resultado do nosso 
trabalho com os outros países envolvidos, os membros com quem nos engajamos estão 
mais conscientes de que fazem parte de um ambiente europeu. Ao expor a comunidade em 
geral às possibilidades disponíveis quando se envolvem nestes programas, foi criada uma 
compreensão mais profunda quanto à natureza acessível da Europa e os benefícios a longo 
prazo que estes intercâmbios interculturais lhes proporcionarão.
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AS CONQUISTAS
Durante	o	projeto,	conseguimos	o	seguinte:

• Tanto os jovens como os jovens trabalhadores receberam um 
Youthpass, reconhecendo a sua participação e as competências 
adquiridas através das ações de mobilidade.

• Jovens e jovens trabalhadores estão mais familiarizados com REA. - 
Criação de plataforma digital www.nicolaartswithoutborders.com/ 
com conteúdo REA voltado para jovens artistas e jovens trabalhadores, 
oferecendo alfabetização digital / midiática. 

• Documentários, reportagens de fotos, vídeos OER (Open Educational 
Resourses) 

• Parceiros de jovens empreendedores e parceiros da Instituição de 
todas as partes do mundo.

• Proporcionou aos jovens habilidades e conhecimentos para gerar suas 
próprias iniciativas / empreendimentos. Sete jovens foram inspirados a 
abrir seu próprio empreendimento e quatro já começaram.

• Desenvolvimento de uma rede transnacional de jovens através do 
campo das artes, reforçando a cooperação entre as quatro regiões. Os 
jovens ainda estão em contato planejando suas próprias iniciativas. 

• Fornecer treinamento para trabalhadores jovens através de métodos / 
ferramentas inovadores, abrindo e ampliando os campos para novas 
atividades e novos tipos de metodologias. 

• A criação de quatro projetos incríveis pelos jovens; dois deles estão 
prontos para procurar financiamento, um foi apresentado mas não foi 
aprovado, agora em processo de reaplicação (Erasmus +).  
https://youtu.be/ KEbN4-9e2FU

• As Organizações Privadas e Públicas e os jovens foram informados 
sobre o Erasmus +, inspirados em projectos semelhantes e para 
analisarem a opção freelance criando as suas próprias oportunidades 
numa sociedade onde o desemprego é o principal problema. 

• Muitas instituições de outros países nos ajudaram na disseminação. 

• Todas as entidades informadas sobre os projetos tiveram a 
oportunidade de analisar a oportunidade de financiamento europeia. 
Muitas organizações participaram na avaliação / relatório do projecto 
através de uma comunicação eficaz e partilha de todos os resultados, 
criando uma forte disseminação e um alto impacto; isso foi tangível 
pela quantidade de jovens e ONGs que nos contataram para receber 
mais informações sobre o programa europeu. Aumentamos a 
conscientização sobre boas práticas entre muitas Organizações e seus 
contatos, bem como aprimoramos as competências e o conhecimento 
no cenário de educação não formal. 

• Os jovens tiveram a oportunidade de aprender sobre outras culturas, 
praticar com línguas nativas, discutir com jovens de outros países os 
mesmos problemas que enfrentam e tentar encontrar soluções juntos, 
criando igualdade, tolerância, liberdade e respeito mútuo. Esses jovens 
são de origem desfavorecida, nunca tiveram a oportunidade de viajar 
para o exterior, tendo que moldar ideias, enquanto faziam amigos de 
diferentes países, foi considerado por eles a melhor oportunidade de 
sempre. 

• Os jovens estão mantendo conexão entre eles e planejam outras 
iniciativas por meio das organizações e por conta própria. 

• Aplicado ao British Council aos fundos de colaboração da DICE para 
um projeto entre o NICOLA e algumas ONGs brasileiras: Embaixada 
Cultural, MALTA, Fa.Vela, BIOMA, o rótulo SÊLA, MOVILA, She`s Tech, 
MAGMA (Associação Antropológica das Mulheres).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

www.nicolaartswithoutborders.com
https://youtu.be/KEbN4-9e2FU
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•	 A	criação	de	3	músicas	
https://soundcloud.com/user-706125672/nicola-london-2018-1 
https://soundcloud.com/user-706125672/breaking-borders-guilherme-mix 
https://soundcloud.com/utilisateur-706125672/akwa-kaha-final-mix-8dec-2017

•	 2	videoclipes	apresentações	em	Dakar	e	apresentações	de	projetos	
em	Londres,	Dakar	e	Brasil	
https://youtu.be/2C5sWt31iTc 
https://youtu.be/tmHRCrBLf7c

•	 Criação	de	um	soundcloud	Chanel	com	3	músicas	originais,	mais	de	
500	seguidores	e	quase	13.000	execuções	
https://soundcloud.com/user-706125672 

•	 Criação	de	um	YouTube	Chanel,	mais	de	30	vídeos,	mais	de	1000	
assinantes	e	mais	de	50.000	visualizações	
https://www.youtube.com/channel/UCMT1r5Y25HfbxX_MHUthrGA/featured

•	 Criação	de	uma	página	no	facebook	com	quase	3.000	likes	
https://www.facebook.com/ARTS-Without-Borders-Building-
Bridges-1284697784976866/  

• As músicas, videoclipes, documentários, REA e fotos nos ajudaram 
a alcançar milhões de pessoas online e através de apresentações, 
workshops e festivais de verão. Este material também foi 
compartilhado entre autoridades locais, europeias e mundiais. Ao 
fazer isso, ajudou os tomadores de decisão a ouvir a voz dos jovens, 
enquanto preparavam suas legislações e atividades e abriam o diálogo 
nos níveis local, regional, nacional e internacional.

• As músicas e vídeos musicais foram transmitidos em rádios, TV e na 
web; isso possibilitou que os jovens fossem ouvidos de seus colegas 
de todo o mundo e os inspirou a criar uma iniciativa semelhante e a 
investigar a Enterprise. 
 
 
 
 
 

• Os materiais produzidos foram e serão (por muitos anos) exibidos em 
festivais comunitários, eventos juvenis e estão sendo distribuídos para 
algumas escolas e clubes juvenis. Este processo mostrou o trabalho 
que fizemos através do projeto enquanto inspiramos e informamos 
outros jovens sobre as oportunidades que a participação nesses 
programas lhes proporcionará.

• Planejamento de um projeto de acompanhamento a ser aplicado em 
março de 2019

O impacto sobre os participantes, Organizações participantes e suas 
comunidades locais é muito alto, bem como a análise dos mecanismos e 
ferramentas para promover a colaboração e a participação ativa dos jovens,
desenvolvemos uma metodologia que ensinou aos jovens a importância de
tomar parte na tomada de decisões. expressando a sua opinião na vida 
social e política a nível local e regional.

https://soundcloud.com/user-706125672/nicola-london-2018-1
https://soundcloud.com/user-706125672/breaking-borders-guilherme-mix
https://soundcloud.com/utilisateur-706125672/akwa-kaha-final-mix-8dec-2017
https://youtu.be/2C5sWt31iTc
https://youtu.be/tmHRCrBLf7c
https://soundcloud.com/user-706125672 
https://www.youtube.com/channel/UCMT1r5Y25HfbxX_MHUthrGA/featured
https://www.facebook.com/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/?jazoest=26510012286103799051798411910910470117116751039886987871107118104105957011210771855285110989971908648518670103586510012111078791161089856106487810699108565410011010045481108011652119114899089831007895991041161028567120109114103
https://soundcloud.com/user-706125672
https://www.facebook.com/ARTS-Without-Borders-Building-Bridges-1284697784976866/?jazoest=26510012286103799051798411910910470117116751039886987871107118104105957011210771855285110989971908648518670103586510012111078791161089856106487810699108565410011010045481108011652119114899089831007895991041161028567120109114103
https://www.youtube.com/channel/UCMT1r5Y25HfbxX_MHUthrGA/featured
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OS FEEDBACKS

Guilherme De Castro Peluci Trabalhador Juvenil Brasileiro e Jovem

Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste 
programa como representante da Embaixada Cultural, apoiadora do 
Projeto Presente. Acredito que este projeto afetou direta e indiretamente a 
vida de muitas pessoas no Brasil, dando a algumas delas a oportunidade 
de trocar grandes conhecimentos e ter experiências esclarecedoras. 
Também acredito que muitas organizações se inspiraram para criar novas 
redes ao redor do mundo e criar outros projetos como este. Com isso, 
outras idéias e projetos nascerão e fico feliz em colaborar novamente em 
um projeto de acompanhamento. A produção de REA foi um laboratório 
interessante e acredito que pode ser desenvolvido para um maior uso. Com 
certeza, este conteúdo criado estará disponível por enquanto e pesquisas 
futuras, em um estado cumulativo, pode sempre ser melhorado. Fico feliz 
que, apesar de enfrentar alguns desafios culturais, poderíamos aprender 
uns com os outros e alcançar um estado final de gratidão e o sentimento 
de conhecimento adquirido.
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Baidy Ba	Senegalese Jovem

Eu estive envolvido no projeto Arts Without Borders desde 2017, um projeto
incrível que eu descubro como artista e também como artista africano 
que luta sempre pela promoção da arte africana e dos artistas africanos 
na minha cidade ( Kaolack). Este projeto tem sido incrível para mim, me 
formou como um jovem para ter uma mente mais aberta na minha carreira 
e permitiu também pensar muito sobre projetos e como compartilhar com 
minha comunidade e com as crianças. Também me deu a oportunidade 
de me tornar um trabalhador jovem no Ministère de la Culture et la 
Communication porque comecei diferentes iniciativas com pessoas do 
exterior e planejei projetos com elas. Este projeto inspirou e me deu o 
conhecimento para pensar mais sobre como desenvolver minha própria 
organização que ajuda as crianças da rua e da família que mora na rua, 
também o “Festival da Dança de Volta às Raízes” que comecei na minha 
cidade, Kaolack (Senegal), onde muitos dos jovens do exterior que conheci 
estarão envolvidos. O nome da organização que abri é Kilifeye Euleuk (o 
sábio do futuro). Este projeto me incentivou a continuar também meu 
próprio negócio de ensino de dança e me deu boas informações sobre como 
organizálo. Eu sou de fundo desvantagem que é porque eu sou inspirado 
para ajudar outros jovens a alcançar seus sonhos e ter as possibilidades 
de fazer o que querem em sua vida e dar-lhes mais esperança para fazê-lo. 
Graças ao Europeu Comissão para essas oportunidades incríveis.
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Achille Kempf France Jovem trabalhador

Durante o projeto Art Without Borders (AWB) do NICOLA, tive a oportunidade 
de aprender mais sobre o e-learning e os Recursos Educacionais Abertos 
(REA), que vivenciamos de diferentes maneiras. Como trabalhador jovem, 
fotógrafo, músico e também designer gráfico, sempre usei REA para 
melhorar minhas habilidades ou resolver qualquer problema técnico com 
computador ou software. Eu já me sentia muito confortável com a pesquisa 
no Google e geralmente encontro uma resposta para as minhas perguntas 
muito rapidamente. Para mim, os REA são um dos principais eixos para o 
futuro da educação, porque a educação também é comunicação, e nos 
últimos anos nossas ferramentas de comunicação e redes evoluíram muito. 
Lembre-se, quinze anos atrás, era o começo de celulares e laptops, e agora 
todo mundo tem um smartphone e pode estar conectado na Internet na 
maior parte do mundo. Fizemos uma promoção incrível para este projeto e 
podemos ver o resultado pela quantidade de jovens e instituições que nos 
contataram, estou orgulhoso de seu trabalho e da mudança que fizemos; 
Muitas pessoas estão mais conscientes deste tipo de financiamento e podem 
se inspirar para realizar projetos semelhantes, os jovens envolvidos têm 
muitas novas conexões fortes e abriram os olhos para a empresa e alguns 
deles estão seriamente começou sua própria empresa. Temos a sorte de ter 
programas como os oferecidos pela Comissão Europeia. Estou ansioso pelo 
nosso projeto de acompanhamento, que estamos planejando no momento.
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Diawara Cheikh Hamalah	Senegalese Jovem

Arte sem fronteiras foi uma ótima experiência para mim, como Músico e 
Produtor, isso me deu a oportunidade de descobrir novas áreas, conhecer 
novas pessoas que se tornaram amigas e me mostraram outra maneira de 
pensar e administrar. O universo da Arte é imenso, e em qualquer país você 
vê o jeito que eles estão vivendo suas artes, então com esse intercâmbio 
eu aprendo muito sobre brasileiros, franceses, britânicos e muito mais… 
isso me ajuda a ser Melhor Líder nas minhas atividades, porque agora 
sei como os artistas actuam na UE, e acrescentar o que aprendi à minha 
própria empresa para torná-la mais profissional e difundir o conhecimento 
para as pessoas daqui do meu país, o Senegal. Queria felicitar toda a 
Comissão pelo bom trabalho que fizeram até agora, e a paciência que eles 
costumavam ter durante o programa, é inestimável a amizade que eu fiz em 
todo o mundo devido a este programa de intercâmbio, então eu só quero 
agradecer a todos vocês. Os meus agradecimentos especiais vão para o 
Sr. Balla Ndiaye, o nosso líder no Senegal, sem ele, talvez eu nunca tenha 
estado neste programa e para a Michela Ferrara, que consegue bem tornar 
este programa maravilhoso e pacífico. Espero encontrar toda a família «Arts 
Without Borders» no futuro, em outros programas como este, Amo a todos e 
desejo sucesso em todos os seus objetivos !
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Meddy Dzunga French	French Representante da Organização e Jovem

Fui parte do projeto "arte sem fronteiras" desde o início como representante 
francês da NICOLA. Cada passo do projeto me ensinou algo relacionado aos 
meus objetivos e interesses pessoais. Vindo de um contexto desfavorecido, 
este projeto me deu a oportunidade de conhecer pessoas e ver lugares 
que eu não poderia ter visto sozinho. A metodologia aprendida durante as 
reuniões de jovens trabalhadores me deu muitas idéias e habilidades que 
ajudarão a melhorar o trabalho da NICOLA France. Trabalhar com jovens 
trabalhadores do Reino Unido, Brasil e Senegal foi uma experiência de 
mudança de vida. Isso me fez um melhor trabalhador de jovens, um músico 
melhor, uma pessoa mais aberta, e principalmente, me inspirou a começar 
minhas próprias organizações. Fazer parte desse projeto foi uma bênção, 
mudou minha vida dando-me alguns novos objetivos.
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Yves Suysing Chang	Representante da Organização Francesa

Como trabalhador jovem representando a França no projeto «Arts Without 
Borders», tive o privilégio de passar uma semana em Londres com os 
membros da equipe internacional que acompanhou o seminário organizado 
pela associação NICOLA. Esta semana foi uma oportunidade real para mim, 
esclareceu que reunir pessoas compartilhando a mesma paixão por cultura 
e artes é uma experiência tão rica, não importa o quão difícil sejam as 
fronteiras. Durante esse tempo, participei das iniciativas de planejamento 
de atividades da equipe, tendo reuniões de avaliação e para manter em 
dia a missão de disseminar os valores do projeto. Também quero dizer que 
o workshop sobre os «recursos educativos online» foi muito interessante; 
esta será a próxima maneira comum de compartilhar massivamente os 
conhecimentos. O workshop me fez perceber mais uma vez que hoje em 
dia, a rede de internet oferece uma enorme quantidade de possibilidades. 
As informações são entregues instantaneamente e possibilitam o ensino 
a longas distâncias. Desejo que o conceito de “Recursos Educacionais 
Abertos” vá mais longe, a fim de facilitar o acesso ao conteúdo educacional, 
especialmente para as pessoas que não podem pagar por escolas caras. 
Depois desse tempo maravilhoso, organizações da França se interessaram 
pelas atividades do NICOLA e estão buscando parcerias para compartilhar 
workshops e contatos. NICOLA é uma associação dinâmica e inspiradora, 
que realmente oferece oportunidades entre os jovens trabalhadores 
apaixonados pelas artes.
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Jess Montague	Jovem do Reino Unido

Participei do projeto Arts Without Borders na França e no Senegal. Este 
projeto me deu uma plataforma para conhecer novas Pessoas que tinham 
o mesmo pensamento de usar artes cênicas como uma maneira de 
inspirar os outros. Vindo de um desfavorecido Antecedentes, esta é uma 
oportunidade que eu normalmente não teria. É importante para mim 
aprender sobre diferentes culturas e este projeto me permitiu aprender 
novas habilidades com base no que outros participantes trouxeram 
para o projeto. Adoro conhecer pessoas talentosas que eu normalmente 
não encontraria no meu dia a dia. Como parte do projeto no Senegal, 
começamos a planejar um projeto separado de artes cênicas em um 
pequeno grupo. Ainda estou em contato com os outros participantes do 
meu grupo; Continuamos a organizar nosso projeto. Estamos ansiosos 
para tornar o projeto um sucesso para que outros jovens tenham a 
oportunidade que tivemos. Depois de participar deste projeto, ele me 
inspirou a abrir minha própria companhia de dança no Reino Unido. Eu 
decidi que queria fazer isso porque vi quanta influência a dança pode 
ter nas pessoas. Meu objetivo é inspirar os outros e compartilhar minha 
paixão, dando aos jovens a chance de aprender novas habilidades.



49

Carolina Felpeto	Representante e participante da organização no Reino Unido

Este projeto foi uma experiência incrível de uma perspectiva artística e 
pessoal. Não apenas crescendo como cantora, dançarina e intérprete, 
trocando experiências com outros artistas, mas também como pessoa que 
conhece pessoas com as quais eu não me conectaria. Estar envolvida com 
pessoas de diferentes nacionalidades e origens tem sido muito perspicaz. 
Meu interesse pessoal em projetos com refugiados e pessoas que foram 
deslocadas teve a oportunidade de ser desenvolvida, o que, esperamos, se 
tornará ativo em breve. Este projeto também me deu uma plataforma para 
desenvolver minhas habilidades como professora de dança, oferecendo 
oficinas e colocando em prática minhas habilidades e as compartilhei com 
outros artistas. Eu fui profundamente inspirada por outras culturas e elas 
despertaram um grande interesse em aprofundar meu conhecimento e 
treinamento desde então. Atualmente estou treinando em dança africana e 
também em percussão de samba, aspectos da arte que comecei a explorar 
quando me envolvi neste projeto. Este interesse nasceu de uma grande 
influência dos outros participantes, suas oficinas e suas experiências. Sou 
participante ativa do NICOLA há muitos anos, e seus projetos sempre me 
inspiraram a ser uma artista e me envolver mais na comunidade.
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Benijah Howell Jovem e representante organização no Reino Unido 

Estou envolvido com o NICOLA desde o início como parte do Comitê de 
Juventude da Organização. Vindo de um contexto desfavorecido, esse 
envolvimento me ajudou a permanecer positivo e evitar atividades 
inapropriadas, como crimes de gangues, o que é muito alto em minha 
área e comunidade. Sempre me interessei por música e através do 
NICOLA comecei a trabalhar com crianças pequenas ensinando música 
e orientando-as. Este projeto “Artes Sem Fronteiras” tem sido um dos 
melhores da minha vida até agora; Eu estava envolvido no estágio de 
planejamento e tive a oportunidade de experimentar todas as etapas do 
mesmo. O projeto me formou ainda como trabalhador jovem aprendendo 
habilidades que não estou usando em meus métodos de ensino; conhecer 
jovens do exterior tem sido muito inspirador, criar um projeto com o grupo 
jovem internacional cumpriu o meu sonho, minha equipe ainda está em 
contato melhorando o projeto e continua tentando fundos, nós nunca 
pararemos até que o projeto se torne realidade. Estou em contato com 
muitos dos jovens do projeto e faço colaboração musical on-line com alguns 
deles. Fiquei surpreso com o número de pessoas que nos contataram 
para obter mais informações sobre o projeto e o tipo de financiamento 
que usamos. Definitivamente, inspiramos muitos outros a empreender 
projetos semelhantes e tentar a sorte com os Fundos Europeus. Como 
resultado final para mim é que este projeto abriu minha mente para iniciar 
minha própria empresa de música e estúdio de gravação, eu ganhei as 
habilidades e conhecimentos sobre como configurar e estou no processo 
de partida. Sou muito grato ao NICOLA pelas oportunidades de vida que 
estou recebendo e também à Comissão Européia que com este tipo de 
fundos faz os sonhos das pessoas se tornarem realidade.
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Jamie Howell	Representante e participante da organização no Reino Unido

O projeto “Artes Sem Fronteiras” foi um dos melhores projetos de todos 
os tempos. Viajar para o Senegal foi um sonho que se tornou realidade, 
conhecer pessoas de diferentes origens foi inspirador e construtivo, uma 
vez que compartilhar experiências tornou a maioria de nós pessoas e 
profissionais melhores. Através do meu primo Benijah, estou envolvido 
com o NICOLA há muito tempo, tornando-me um cidadão mais confiante 
e ativo; eles me incentivaram a aprender a ensinar o que eu amo, desenho 
e design. Aprender mais sobre os REA irá melhorar a qualidade do meu 
ensino, já que posso começar a incluí-lo nas minhas sessões. Compartilhar 
conhecimento com muitos outros profissionais me deu a oportunidade de 
aprender novos métodos de trabalho e tornar as minhas sessões com os 
jovens mais divertidas. Conhecer jovens de todo o mundo tornou meu eu 
mais ambicioso a ponto de começar meu próprio trabalho como freelancer 
de uma maneira mais profissional. Vendo tantas pessoas prontas para fazer 
uma mudança em nossa sociedade tem me mostrado que este planeta 
ainda tem esperança e nós juntos podemos fazer a diferença; o projecto 
que estou a planear com os jovens do Senegal tornou-se algo muito querido 
para mim e estamos a trabalhar arduamente para que isso aconteça. 
A visita de estudo no Brasil também foi muito positiva, nos conectamos 
com outras Organizações do Brasil e nos inscrevemos em um projeto em 
conjunto, que, se aprovado, iniciará uma nova colaboração no próximo ano; 
Também estamos planejando um acompanhamento para o Arts Without 
Borders, que será apresentado em março de 2019. Muitas amizades e idéias 
/ projetos saem desse projeto, muitos de nós foram inspirados e outros pares 
foram alcançados através da promoção de nossos materiais. . Eu não posso 
esperar para começar o próximo projeto. Paz.



https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/
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