Cos Europeu de Solidaritat

“EVA – Empowerment through Volunteering Activities”

Títol del projecte: “EVA – Empowerment through Volunteering Activities”
Organització d’acollida: Associazione InformaGiovani
Durada del projecte:
Període 1 (10 mesos)
Arribada: 20/06/2019 - Activitat: del 21/06/2019 al 21/04/2020 - Tornada: 22/04/2020
Període 2 (10 mesos)
Arribada: 07/10/2019 - Activitat: del 08/10/2019 al 07/08/2020 - Tornada: 08/08/2020

A on: Palermo (Itàlia)
Vacants: 2 voluntaris/es
Breu descripció:
L'Associazione InformaGiovani és una associació juvenil establerta el 2001 que treballa per fomentar els drets humans,
donant especial èmfasi en el dret a la informació i la participació. Duen a terme activitats de difusió i formació sobre
programes de la UE, voluntariat social i cooperació internacional, centrant-se en activitats d'inclusió social i
rehabilitació de joves.

Objectius:
El/la voluntari/a recolzarà la feina feta per Associazione InformaGiovani i les activitats organitzades conjuntament amb
els socis locals i altres activitats a l’illa de Sicília. Les tasques són diverses al llarg de l'any, depenent de les estacions,
però algunes es van repetint i s'espera que els/les voluntaris/es s'hi uneixin activament.

Tasques concretes:
A l’estiu
* Recolzar la implementació de projectes de voluntariat internacional i tasques relacionades, com ara: planificació
d’activitats diàries, divisió de tasques, motivar altres joves, ajudar en feines manuals, recolzament logístic i
administratiu i preparació d'eines i materials necessaris.
* Suport en l'organització d'activitats internacionals (intercanvis juvenils) preparant jocs i dinàmiques de grup, etc.
* Treballar a l'oficina: tasques informàtiques com escriure / contestar missatges de correu electrònic, Word, Excel,
tasques administratives, selecció de participants, gestió de la base de dades de voluntaris.
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Tardor, hivern, primavera
* Suport en les tasques de comunicació: redacció d’articles de promoció sobre camps de treball / activitats de
voluntariat internacional a Facebook, Instagram, Twitter i pàgina web per tal de fer difusió sobre les possibilitats de
voluntariat internacional.
* Treballar a l'oficina: tasques informàtiques com escriure / contestar missatges de correu electrònic, Word, Excel,
tasques administratives, selecció de participants, gestió de la base de dades de voluntaris.
* Donar suport a l’organització d’activitats internacionals (cursos de formació, seminaris, etc.) preparant activitats,
dinàmiques de treball en equips, organitzar els descansos, gestionar aspectes logístics, etc.
Durant tot l’any
* Compartir experiències de voluntariat periòdicament:
- Escriure articles per actualitzar el blog dels voluntaris;
- Organitzar i participar esdeveniments promocionals sobre el programa CES / Erasmus +;
- Prendre part en iniciatives per organitzar activitats de difusió i anàlisi de resultats i unir-se a les activitats que
l'entitat d’origen organitzi.
* S'espera que el/la voluntari/a planifiqui i desenvolupi un projecte / activitat personal relacionat amb la feina de
l'organització receptora.
* Els/les voluntaris/es poden invertir part del seu servei en organitzacions de socis locals (si estan interessats/des).

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) 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 CES.

Qui pot participar?
Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 22 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat,
interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.
Es convenient tenir un nivell equivalent al B1 d’anglès i nocions bàsiques d’italià. Es valoraran habilitats informàtiques.

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: info@catalunyavoluntaria.cat 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 CES, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat
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Amb el suport de:

Organitzat per:
Associazione Informa Giovani
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