Servei Voluntari Europeu - SVE

EVS in Lebork

Organització coordinadora/d’acollida: EDUQ
Durada del projecte: 1.10.2017 – 31.08.2018 (11 mesos)
A on: Lębork, Polònia
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
EDUQ és una organització dedicada a la promoció de la ciutadania activa, consciència europea i diàleg intercultural.
Les tasques dels voluntaris consistiran en la preparació i realització de classes de llengua, promoure el SVE i promoure
la seva pròpia cultura entre els estudiants de diferents escoles locals. També hi haurà espai pel desenvolupament
d’iniciatives pròpies dirigides a les persones locals, que podran variar segons el perfil i necessitats del voluntari/a.
Els voluntaris també col·laboraran amb altres joves voluntaris locals i amb el Club Internacional de Voluntaris, on es
prepararan projectes, es faran tallers, es donarà informació... Dins d’aquest mateix context es treballarà amb joves
amb menys oportunitats del Centre d’Integració Social, col·laborant amb els tallers gastronòmics.
Es busca una persona activa, oberta que li agradi la cuina i que vulgui crear projectes propis connectats amb la seva
cultura. Una persona que estigui motivada i tingui ganes de fer tallers per la comunitat local.
Aquí trobaràs més info!
Que s’ofereix al voluntari/a:
La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat
(si fos necessari) estan cobertes pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea.
L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del
pressupost establert 275€) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.
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Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de
l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.
Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel SVE.
Qui pot participar?
Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17 i 30 anys, que no hagin realitzat un SVE amb anterioritat,
interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.
Que cal fer per participar?
1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de
destinació);
2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);
3) Enviar tots dos documents a: comunicacio@catalunyavoluntaria.cat i a kinga.krupska@o2.pl especificant el títol del
projecte.
La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.
Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a:
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat
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