Servei Voluntari Europeu

HANDS ON!

Títol del projecte: Hands on!
Organització Coordinadora: Actio Catholica Patria
Organització d’acollida: Escola bressol Skuodas
Durada del projecte: 5 mesos (Abril/maig de 2019 – Setembre/octubre de 2019)
A on: Skuodas, Lituania
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
L’escola de Skuodas és una organització encarregada activament amb nens de 2 fins als 7 anys que va des de l’escola
bressol fins als primers anys d’infantil. És una organització que utilitzen una metodologia de cooperació i d’integritat
amb l’alumnat, creant vincles positius entre el nen, la família i el professor i també a través de diferents pràctiques per
desenvolupar la personalitat del nen. La persona voluntària tindrà l’oportunitat de pertànyer a l’equip donant en tot
moment el seu suport.
Objectius:
Els objectius principals d’aquest voluntariat és involucrar-se activament a l’escola, donant suport al professorat i
realitzant tasques d’acompanyament. Els nens i nenes participen en classes d’esport, música i tutories per acostumarse a la rutina de l’escola, desenvolupar processos d’aprenentatge, o obtenció d’habilitats socials per crear comunitat.
Tasques concretes:
- La persona voluntària haurà de participar activament a les classes diàries donant tot el suport que l’organització i
participar activament en el procés d’aprenentatge
-Preparar activitats pels infants del centre amb l’ajuda dels i les mestres, com ara activitats de camp o d’altres activitats
que sigui imprescindible.
-La persona voluntària formarà part de l’organització de projectes i d’esdeveniments creats de forma específica segons
el moment del curs escolar, com per exemple, camps d’estiu infants i per les seves famílies.
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. A
més per aquest projecte hauran de tenir un nivell mínim d’anglès.

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:

‘’Actio Catholica Patria’’
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