Servei Voluntari Europeu

Hands On!

Títol del projecte: Hands On! - Kaišiadorys Social Services Center
Organització coordinadora: VšĮ Actio Catholica Patria (http://www.patria.lt/en/centers/volunteer-centre/)
Organització d’acollida: Kaišiadorys Social Services Center
Durada del projecte: 12 mesos (3 de setembre – 30 de agost de 2019)
A on: Kaišiadorys, Lituània (la persona voluntària viurà a Kaunas)
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
El centre de serveis socials de Kaisiadorys és un servei municipal. El seu paper és proporcionar informació general i
serveis especialitzats. Les activitats habituals del centre són:
- Assistència psicològica, individual i de grup;
- Oferir informació i assessorament;
- Organització d'activitats socioculturals i de lleure;
- Oferir formació sobre habilitats socials i suport a les famílies en risc d’exclusió social (aproximadament 200 famílies);
- Prestació d'assistència social a les persones amb discapacitat als centres de dia;
- Organització de campaments d'estiu pels beneficiaris/es;
- Involucrar als beneficiaris/es en diversos projectes socioculturals i socials i en l'organització d’aquests.
Al voltant de 16 infants visiten el Centre de Dia d’infants cada dia. Utilitzen els ordinadors, fan el seus deures, juguen al
ping-pong, bàsquet, jocs de taula, fan manualitats, es preparen per a diverses celebracions i obres de teatre de titelles,
etc. El centre està pensat per ser un entorn segur per als nens i nenes després de l'escola, on poden millorar les seves
habilitats creatives, aprendre a comunicar de manera constructiva i tenir un temps d'oci més constructiu.
Tasques concretes:
El/la voluntari/a participarà en aquestes activitats i jocs juntament amb els infants. Ajudarà i organitzarà diferents
tallers d’artesania com papiroflèxia, ceràmica, cosidor, figures de fang, titelles pel teatre, etc. Es convidarà a la
persona voluntària a ajudar als infants de la llar d’infants a organitzar diverses celebracions com: Nadal, Carnaval,
Setmana Santa, etc.
El/la voluntari/a ajudarà en l’organització dels següents esdeveniments: fer decoracions juntament amb els infants,
creant obres teatrals i organitzar celebracions d'aniversari. S’espera que la persona presenti al seu país, cultura,
tradicions i costums. La persona voluntària tindrà espai i temps per desenvoulpar les seves pròpies idees i projectes
segons les seves preferències.
Casa del Mar C/Albareda 1-13 2ª planta 08004 Barcelona
Tel 934124493 | www.catalunyavoluntaria.cat

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 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: 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 SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat
Organitzat per:

Amb el suport de:

AC Patria
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