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NATUREZA SOCIOCULTURAL, DIVERSIFICACIÓN E LIÑAS DE TRABALLO
1. Descrición das principais liñas de traballo da entidade
As liñas de traballo da asociación, acordes cos nosos obxectivos estatutarios, son as seguintes:
● Facilitación da mobilidade xuvenil internacional. Organización de proxectos internacionais de
mobilidade laboral, educativa e de voluntariado.
● Fomento da cidadania activa a nivel local. Dinamización da comunidade local a través de iniciativas
de empoderamento xuvenil.
● Concienciación medioambiental. Accións de sensibilización para unha mellor conservación dos
nosos recursos naturais.
● Educación non formal. Proxectos educativos para o adestramento de “soft skills” a través dunha
metodoloxía de aprendizaxe non formal.
● Arte. Difusión de distintas disciplinas artísticas e a promoción de creadores xoves.

2. Relación de grupos de traballo internos da entidade, caso de existiren., que inclúa a listaxe de
actividades desenvoltas por cada un deles no ano anterior (con data, lugar e información de cada
unha)
Mobilidade internacional.
● Prácticas Galeuropa: Prácticas en empresas internacionais polas que 14 rapaces galegos tiveron a
oportunidade de desfrutar dunha mobilidade de 3 meses (setembro-decembro 2019) en empresas
de Italia, Portugal e Polonia www.xeracion.org/galeuropa2019
● Intercambios internacionais e cursos de formación. Prazas en proxectos de intercambios e cursos
Erasmus+ durante todo o ano polas que mozos e mozas de Galicia teñen a oportunidade de
participar en proxectos de intercambio con mozos de todas Europa. Organizamos proxectos en
Alemaña, Portugal, Georgia, Turquía e Eslovaquia www.xeracion.org/oportunidad
● Organización de envío e acollida de voluntarios europeos. Diferentes proxectos dentro do programa
do Corpo Europeo de Solidariedade a través dos que que acollimos 9 voluntarios estranxeiros que
colaboraron en diferentes períodos nas nosas actividades e enviamos 3 voluntarios españois a
proxectos por toda Europa www.xeracion.org/voluntariado-europeo
www.xeracion.org/esc-in-xeracion

Fomento da cidadanía activa
● Organización do Festival da Democracia VozEU como espazo de co creación do Ferrol do futuro.
Concienciación medioambiental
● Deseño e execución de diversas intervencións có fin de recuperar espazos urbanos e naturais
degradados. www.retake.es
Educación non formal
● Clases de inglés a maiores en colaboración con Afundación Ferrol duas veces por semana
● Intercambios lingüísticos gratuitos e semanais para prácticas idiomas dunha maneira natural
www.fb.com/groups/language.exchange.ferrol
● Organización de obradoiros semanais de oratoria https://xeracion.org/speak-factor-ferrol/
Arte
●
●
●
●

Encontros de artistas co fin de crear xuntos e intercambiar coñecementos
www.xeracion.org/artholics
Encontro internacional de xóvenes creadores co fin de participar e contribuir no Festival de Arte
Urbano Meninas de Canido
Residencia artística internacional Casa Creativa (http://casacreativa.org/) coa acollida en 2019
dunha artista procedente de Estonia
Creación dun espazo expositivo para artistas mozos nas nosas instalacións

3. Relación e descrición breve dos proxectos máis relevantes do último ano.
●
●

●
●

●

Galeuropa 2019. Proxecto de prácticas laborais en tres países europeos nos que participaron 14
rapaces galegos desempregados de setembro-decembro 2019 www.xeracion.org/galeuropa2019
HEAL. Intercambio xuvenil con participantes de 5 países no que abordamos a problemática da dieta
lixo entre a mocidade. Durante 6 días descubrimos as posibilidades da cociña vexetariana e saudabl
a través de diferentes obradoiros prácticos
MENINAS. Voluntariado artistico que permitiu a 13 artístas emerxentes de 4 paises diferentes
deixar a sua pegada creativa no festival de arte úrbano Meninas de Canido. Video resume
Crossing Borders. Intercambio europeo no que 25 mozos realizaron o Camiño Inglés a Santiago
reflexionando sobre migraciones e recopilando historias persoais.
https://xeracion.org/crossingborders/
ROVE. Curso de formación para lideres e activistas no que abordamos técnicas para empoderar e
visibilizar o mozos/as LGTBQ+ o longo de Europa. Video resume

