4. Els socis
Sempre hi ha tres o quatre socis que participen en un projecte de SVE:
o
o
o
o

El o la més important és el voluntari o la voluntària
Una o més entitats d’enviament
Una o més entitats de recepció
Sovint també una entitat de coordinació

Tots aquests socis o promotors dels països programa o del Sud-est d’Europa son acreditats per la seva Agència
Nacional, l’Agència Executiva a Brussel•les o el Centre de Recursos SALTO SEE, i poden ser:
-

Entitats sense afany de lucre o no governamentals
Organismes públics locals o regionals
Entitats actives a nivell europeu en el camp de la joventut
Organitzacions governamentals internacionals
Organitzacions amb afany de lucre (en el cas de què organitzin un activitat en el camp de la joventut).

L’organització d’enviament t’ajudarà a trobar un projecte i a fer tots els tràmits necessaris per a presentar la
sol•licitud. Algunes entitats et fan una formació prèvia a mode de preparació, d'altre no. Però sempre hi són per
a ajudar-te i donar-te suport abans i durant la teva estada i després de la tornada.
L’entitat de recepció és la del teu projecte, la que t'acollirà com a voluntari/a. S’haurà de posar en contacte amb
la teva entitat d’enviament per a fer totes les gestions necessàries per a la sol•licitud. A més, et proporcionarà
formació, et facilitarà un/a tutor/a, i també un/a mentor/a; t'oferirà l’allotjament i manutenció, una formació
lingüística, per a facilitar la teva integració cultural i social dins de l'entorn local on es duu a terme el projecte.
De vegades interfereix una entitat de coordinació, que s’encarrega de la formació del voluntari/a, de presentar
la sol•licitud i de gestionar-ne tot el procés administratiu, financer i pràctic.
Hi ha una pàgina web on pots trobar totes aquestes entitats d’enviament i d’acollida dels països programa i del
Sud- Est d’Europa amb els seus projectes i la descripció detallada de les activitats que han de fer els
voluntaris/es.
La informació d’aquesta base de dades dels projectes està en anglès.

Enllaços
Base de dades de projectes del Servei de Voluntariat Europeu [1]

Links:
[1] https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
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