Servei Voluntari Europeu - SVE

STRATEGIC EVS

Organització coordinadora/d’acollida: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE
Durada del projecte: 12 mesos (08.01.2018-31.12.2018)
A on: Ivančice, Czech Republic
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
L’entitat SVC Ivančice té com a objectiu crear una cooperació que aporti noves dimensions, noves idees i aspectes
interculturals. Volen que totes les parts implicades col·laborin per crear un impacte positiu a la vida de les comunitat,
els i les joves, augmentar la mobilitat Europea, reforçar la participació ciutadana i donar suport de la transició cap a la
adultesa. Volen incloure els i les voluntàri/es SVE no només a l’organització, també en activitats a les comarques de
Ivančicko, Krumlovsko and Kahan.
Les tasques dels voluntàri/es consistiran en activitats pedagògiques, participació en esdeveniments públics ocasionals,
realització d’activitats pel centre obert, organització regular de presentacions de la seva cultura i país, A més, la
persona voluntària podrà combinar activitats d’acord amb els seus propis interessos: mitjans de comunicació, esport,
creació, dansa, treball amb nens/es petits, treball en clubs juvenils, etc.
Per això, busquem joves que siguin oberts, flexibles, comunicatius, actius, i amb motivació de treballar amb nens i
joves. Que puguin treballar en equip i de forma individual segons la tasca assignada. Que tingui ganes de compartir
coneixements, i de integrar-se a la vida de la comunitat local.
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.
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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.
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 18 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 marketachmelickova@seznam.cz
especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.
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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