VOLUNTEERING
TO LEARN
VOLUNTARIAT DE CURTA DURADA
1.07.2019-31.07.2019//FARO, PORTUGAL
1.09.2019-31.09.2019// XYLOKASTRO,
GRÈCIA
+ INFO KIT

VOLUNTEERING
TO LEARN
OBJECTIUS
Donar l'oportunitat de viure una experiència de voluntariat internacional.
Apoderar els i les joves a convertir-se en agents actius del canvi social a
les seves comunitats locals.
Augmentar la capacitat d'autogestió, independència i proactivitat.
Millorar les qualitats comunicatives, socials, de treball en equip,
interculturals i lingüístiques dels i de les participants.
Augmentar l'autoestima i la capacitat de responsabilitat.
Crear oportunitats de reflexió i autoavaluació, donant espais a rebre i
donar feedback positiu i negatiu.
Afavorir i donar valor a les activitats cíviques i solidàries, promoure la
iniciativa, la creativitat i la solidaritat entre joves de diferents països.

CONDICIONS
La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local,
assegurança mèdica i suport lingüístic estan cobertes pel programa
Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.
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.

PORTUGAL
Lloc: Faro, Portugal
Entitat d'acollida: Contextos - Cooperativa para o Desenvolvimento e
Coesão Social

TASQUES
Les persones voluntàries seran part de l'entitat en tot el seu sentit, donant
suport a l'equip en les diferents àrees i activitats.
Ells/es mateixos/es seran responsables de desenvolupar el seu propi
projecte o activitat.
Aquest projecte pretén el desenvolupament personal i creatiu, donant la
possibilitat d'expressar-se lliurement. Totes les activitats s'adaptaran a les
necessitats de les persones i al projecte de curta durada. Les possibles
tasques serien:
Participar en la

coordinació i implementació d'activitats

conjuntament amb l'equip de l'entitat o altres voluntari/es.
Desenvolupament i implementació de les seves pròpies
activitats/projectes locals (tallers, tàndems, etc.).

Donar suport a altres grups de voluntari/es en el
desenvolupament dels seus projectes.

Col·laborar amb associacions locals en activitats puntuals.
Tallers i difusió sobre el programa Erasmus+ i el voluntariat a
escoles i centres de treball.

Realització de vídeo o material audiovisual per a l'entitat.

GRÈCIA
Lloc: Xylokastro, Grècia
Entitat d'acollida: Orfeas Organization

TASQUES
Les dues persones seleccionades formaran part del projecte
mediambiental de l'entitat d'acollida a Grècia. Entre les seves tasques
podran trobar:

Protecció del bosc: les persones voluntàries cuidaran el bosc i
l'espai natural de Xylokastro. S'encarregaran del rec regular dels
arbres, sobretot dels més joves, que necessiten més cura. També
s'encarregaran de la neteja del camí de vianants del bosc; recollida
de fulls, branques, etc. A més s'encarregaran de la cura dels arbres
podant-los (sempre amb supervisió).

Protecció de la costa de Xylokastro i Derveni: els i les voluntàries
·

cuidaran la costa, recol lectaran brossa per mantenir la costa com
a un lloc representatiu de Xylokastro. Participaran en la reparació
dels bancs, taules, tanques, etc.
Les persones voluntàries

donaran suport a altres activitats

ambientals del municipi fora del bosc, com la cura dels parcs,
etc.
També participaran en les

activitats preparades per la

comunitat local segons la demanda de la temporada (festival
d'estiu, fires, campanyes, etc.).
A més,

formaran part de la comunitat de voluntari/es i les seves

activitats setmanals i mensuals, com ara activitats culturals, etc.

QUÈ HAIG DE FER PER PARTICIPAR?
Poden participar totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17 i 30
anys, que no hagin realitzat un projecte de voluntariat de llarga durada
amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes
d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus/es.

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en
anglès.
2) Preparar el teu currículum en anglès.
3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat
especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

Per a més informació sobre aquest projecte, pots trucar al

93 412 44 93 o bé enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

