Molt benvolguts amics de “Living Peace”,

com en els anys anteriors, també aquest any 2019 desitgem proposar-vos un esdeveniment internacional.
Quin: I Congrés de Formació per a Joves Líders i Ambaixadors de Pau
On: Centre Maríapolis “Luminosa”, Las Matas-Madrid, Espanya
Quan: del 13 al 15 de desembre de 2019
Títol: “Créixer com a Constructors de la Pau”
Preu, incloent allojament, àpats, transport i participació en el congrés:
- pels que venen dels continents, de l’Orient Mitjà i d’ Europa de l’Est 150 €;
- pels que venen d’ Europa Occidental 200 €.
* Es faran arranjaments posteriors per a qualsevol arribada abans o sortida més tard.
Destinataris: Joves entre 16 i 30 anys
1- Joves Líders de Pau,
2- Joves Ambaixadors de Pau
3- Candidats a Joves Ambaixadors de Pau per l’any 2019 que seran nomenats oficialment durant el
congrés. Cliqueu aquí per a accedir a la informació sobre les instruccions per a les noves candidatures.
Programa:
• Temàtiques relacionades amb el lideratge de pau
• Testimonis
• Tallers formatius
• Expressions artístiques
Objectiu: contribuir a crear un món més fratern a través dels valors que ens uneixen en una gran xarxa de
pau mundial. Per això desitgem que participi una bona representació de joves de tots els continents.
Som conscients de les possibles dificultats econòmiques per a cobrir el viatge, especialment pels joves i
adults acompanyants que vindran dels continents més llunyans. Lògicament serà molt important que
vosaltres comenceu a buscar ajudes econòmiques en les organitzacions i fundacions locals, com també
realitzar activitats en les que podeu recaptar fons per a cobrir les vostres despeses.
És important que cada un dels joves que participarà faci tot el que està a les seves mans per a estalviar pel
viatge, potser renunciant a compres innecessàries o bé demanant una contribució econòmica com a regal de
l’aniversari. etc. Les idees sens dubte no faltarán!
No tenim cobertura financera per a les despeses dels participants, però ens comprometem a posar-nos en
contacte amb les ambaixades dels països que estaran presents per a sol·licitar una contribució econòmica.
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Per a poder realitzar-ho, és necessari rebre la pre-inscripció dels joves i acompanyants abans del 30 de agost
(vegeu la pàgina 3 per al formulari de pre-inscripció) i enviar a congresomadrid2019@gmail.com
Més endavant enviarem una invitació oficial a totes les parts interessades.
Pels participants de països que necessitin visat per a Espanya
(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/list
apaisesvisado.pdf) la invitació oficial s’ha de presentar a l’Ambaixada Espanyola el més aviat possible
juntament amb el passaport i la documentació necessària per obtenir el visat.
No dubteu en escriure’ns a congresomadrid2019@gmail.com si teniu qualsevol dubte sobre algun d’aquests
punts.
Desitgem que aquesta cita mundial sigui un nou pas en el camí d’Educació a la Pau, obrint el cor i oferint
totes les nostres forces per a la creació d’una nova cultura que respongui als reptes que hem d’enfrontar
per a realitzar un món més fratern, unit i en pau.
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FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ
Nom: ___________________________________________________________________________________
Cognoms: ________________________________________________________________________________
Data de naixement: ________________________________________________________________________
Nacionalitat: ______________________________________________________________________________
Adreça completa: __________________________________________________________________________
Ciutat: ___________________________________________________________________________________
Còdig postal: _____________________________________________________________________________
País: ____________________________________________________________________________________
Número de passaport: ______________________________________________________________________
Data de validesa del passaport (ha de ser vàlid fins a 6 mesos després del viatge): ______________________
Correu electrònic de contacte: _______________________________________________________________
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