Projecte de Voluntariat Europeu

V for Volunteering

Títol del projecte: V for Volunteering
Organització d’acollida: Nevo Parudimos
Durada del projecte: 12 mesos (Abril/Maig 2019 – Març/abril 2020)
A on: Resita, Romania
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
La realitat a Resita és que el voluntariat i el treball juvenil encara té molt a millorar. La motivació de la joventut és molt
baixa, i el voluntariat té una imatge molt negativa. Durant aquests 12 mesos, es vol conscienciar sobre la importància
del voluntariat, la proactivitat, i participar de forma activa a la comunitat – sobre tot amb col·lectius amb menys
oportunitats- per desenvolupar competències a través de l’educació no reglada i convertir-se en agents actius de la
societat.
L’objectiu de l’entitat és millorar els serveis d’educació dins les comunitats, per tant es vol realitzar activitats
educatives amb els i les joves i les persones voluntàries locals (tàndems d’idiomes, llocs, activitats d’educació no
reglada, reciclatge, etc). El projecte tindrà lloc a 5 localitzacions – 5 escoles/instituts, però la persona voluntària
participarà en altres activitats com campaments, esdeveniments, campanyes, seminaris, etc.
Tasques concretes:
La persona voluntària treballarà 5 dies a la setmana, amb un màxim de 30 hores, que inclouen el curs d’idioma i les
hores de mentoria.
Les activitats principals són:
- Classes d’idioma diàries a les escoles a 5 escoles/instituts diferents, utilitzant metodologia no formal per fer
l’aprenentatge més dinàmic pels alumnes.
- Campanyes de conscienciació sobre la necessitat de joventut proactiva i responsable, i com pot ajudar el
programa Erasmus+ en aquest objectiu.
- Activitats mensuals de promoció d’Erasmus+ i de projectes de voluntariat
- Activitats amb les entitats sòcies a diferent tipus d’esdeveniments
- Projectes que promoguin la participació, el voluntariat, la tolerància, etc cada 3 mesos

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.
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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:

Nevo Parudimos
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