
 
 
 
 
 
 
 
 
'Change makers', projecte de voluntariat de llarga durada. Programa Cos Europeu de 
Solidaritat 

 

L’Associació MUNDUS busca dues persones voluntàries d’entre 18 i 30 anys, motivades, tolerants, 

flexibles i capacitat de treball en equip, i disposades a treballar amb joves, així com amb coneixements 

bàsics d'anglès i coneixements d'edició de documents i material promocional, per unir-se a l'equip de 

l'organització croata IKS. 

El projecte de voluntariat de llarga durada es durà a terme a Petrinja (Croàcia) del 30 de setembre 

de 2021 fins al 20 d’abril de 2022, i també comptarà amb la col·laboració d’altres joves europeus de 

Bòsnia-Hercegovina, Turquia i Polònia. 

Les joves voluntàries podran escollir entre 2 perfils: 

1) Creador/a d'esdeveniments socials; 

2) Voluntari/ària en l'Àrea de Comunicació i Màrqueting del projecte. 

 Els objectius d’aquest projecte són: 

1. Desenvolupar la solidaritat intergeneracional en una comunitat aïllada. 

2. Reduir les desigualtats entre l'alumnat desenvolupant mètodes no formals i informals d’educació. 

3. Promoure la tolerància, la solidaritat, l’acceptació i el multiculturalisme.  

 

El termini per presentar el teu CV Europass i carta de motivació i omplir el formulari d'inscripció finalitza el 

dia 18 de desembre. 

 

Més info: 

https://asociacionmundus.com/change-makers/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permís pre-settled status per residir al Regne Unit 

 

El Pre-Settled és un permís de residència que ofereix als i a les ciutadanes de la Unió Europea i familiars 

sense nacionalitat britànica la possibilitat de continuar residint legalment al Regne Unit per un període de 

2 anys consecutius tot i l’entrada en vigència del Brexit, i la finalització de “l’acord de retirada” entre el 

Regne Unit i els estats que conformen la Unió Europea, que culminarà el 31 de desembre de 2020. 

Les persones que aconsegueixin aquest permís, sempre que es compleixin els criteris necessaris per a la 

seva admissió, conservaran tots els seus drets per: 

• viure al Regne Unit; 

• treballar de forma regular al país ; 

• beneficiar-se del Servei Nacional de Salut; 

• estudiar de forma regular al país (iniciant nous estudis o continuant els estudis); 

• accedir a fons públics (en cas que siguis eligible); 

• viatjar tant dins com fora del Regne Unit. 

El permís el poden sol·licitar les persones que reuneixin els seguents requisits: 

• Ser ciutadà/ana de la Unió Europea o familiar d’una persona vivint al Regne Unit. 

• Haver viscut al Regne Unit durant un període de temps consecutiu menor a 5 anys. 

• Haver viscut al Regne Unit des de la seva sortida de la Unió Europea el 31 de gener de 2020. 

El termini per presentar la sol·licitud del "pre-settled status" és el 30 de juny de 2021. 

 

Més informació: 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means  


