Servei Voluntari Europeu

Kauno Mario Regional Park

Títol del projecte: Kauno Mario Regional Park
Organització coordinadora: VšĮ Actio Catholica Patria (http://www.patria.lt/en/centers/volunteer-centre/)
Organització d’acollida: Kauno mario regioniniu parko direkcija (http://www.kaunomarios.lt/)
Durada del projecte: 6 mesos (1 d’abril 2019 – 27 de setembre de 2019)
A on: Vaišvydava, 17 km des de Kaunas, Lituània
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
Les persones voluntàries seran les assistents dels especialistes de la natura, geografia, gestió, turisme i història del
parc. Aquest projecte permetrà als voluntaris/es obtenir experiència en temes relacionats amb el mediambient, la
protecció i creació de patrimoni cultural. Es valorarà que les persones interessades en el projecte tinguin estudis,
experiència relacionats amb la temàtica del projecte o si més no, que els hi encanti la natura i no inconvenient en
treballar a l’aire lliure.
Objectius:
Tasques concretes:
-Manteniment de les infraestructures del parc;
-Caminar amb els guardaboscos, inspeccionar el terreny i monitoratge del paisatge;
-Donar informació als turistes que visitin el parc comunicació amb els visitants;
-Recollida d’escombraries i classificació en el territori del parc;
-Recollida d’herbes i jardineria;
-Fer fotos del parc, flora i fauna;
-Ajudar a organitzar programes educatius i excursions guiades;
-Preparació de presentacions, diferents jocs i activitats en anglès per nens/es, sobre la natura al llac del parc regional i
sobre la conservació de la natura;
-Entre d’altres activitats i iniciatives que la persona voluntària puguin proposar.

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.

Casa del Mar C/Albareda 1-13 2ª planta 08004 Barcelona
Tel 934124493 | www.catalunyavoluntaria.cat

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: comunicacio@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:
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat
Organitzat per:

Amb el suport de:

AC Patria
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