Servei Voluntari Europeu

Green Seeds
Community solutions for an eco-conscious village

Títol del projecte: Green Seeds – community solutions for an eco-conscious village
Organització coordinadora/d’acollida: Szatyor Association (http://szatyoregyesulet.hu/en/)
Durada del projecte: 8 mesos - 1 d’agost (amb possibilitat d’incorporar-se durant el mes de juliol) – 30 d’abril de 2019
A on: Etyek, Hongria
Vacants: 1 voluntari/a
Descripció i tasques:
Etyek és una petita població de 3500 habitants a 30km de Budapest que viu del turisme i de l’agricultura. És en aquest
context que Szatyor Association desenvolupa tres projectes on els i les voluntari/es internacionals participaran de
forma diària:
Early Greens
Sovint troben que la jovent d’Etyek no tenen suficients motius per quedar-se en el poble durant el seu temps lliure, i
marxen a altres ciutats com Budaörs o Budapest. L’associació vol oferir oportunitats per unir-se a activitats
interculturals, iniciatives "de moda" per trobar activitats adequades també un cop finalitzada l’escola primària i tenir
una actitud positiva cap al seu poble d'origen.
Multi Greens
L’objectiu és promoure l’aprenentatge intercultural i augmentar l’ecoconsciència de la comunitat. El nombre de
famílies que es traslladen des de Budapest augmenta significativament cada any. Aquestes famílies tenen la necessitat
i la iniciativa d’aprendre i ser actius en temes relacionades amb la sostenibilitat. A més, moltes d'aquestes famílies
parlen llengües estrangeres i volen proporcionar un entorn multicultural per als seus fills per que puguin accedir més
fàcilment a Budapest. Ens proposem integrar els joves i les seves famílies amb antecedents socials difícils en aquesta
comunitat oberta i multicultural.
Growning Greens
Tot i ser un poble basat en l’agricultura, l’ús dels jardins familiars com a hort proveïdor d’aliments s’està perdent. Per
això, el jardí educatiu de Szatyor vol recuperar aquest coneixement i l’alegria de plantar i fer créixer el propi menjar.
A més, les persones voluntàries podran treballaran en un equip internacional, contactaram amb persones locals que
no parlin fàcilment la llengua comuna, organitzaran tallers, esdeveniments i compartiran habilitats, coneixements i
experiències amb els altres.
El projecte ofereix diversos coneixements i aprenentatges pràctics sobre permacultura, diferents enfocaments dietètics
i de cuina, vida sostenible i pensament sistèmic, upcycling, vermicomposting i agricultura ecològica i biodinàmica.
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Tots els voluntaris/es internacionals aprendran hongarès amb un professor d'anglès local.
Es dissenyarà un pla d’aprenentatge per a cada persona voluntària.
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:
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