Servei de Voluntariat Europeu : SVE a Bèlgica, activitats
amb joves
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Sense Ànim de Lucre
Tipus entrada al calendari: Servei de Voluntariat Europeu
Temàtica activitat del calendari: voluntariat a l'estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger
Dates de realització

Del dilluns 15 de abril de 2019 al dimarts 31 de desembre de 2019
Dates d'inscripció

Del dimecres 3 de abril de 2019 al dilluns 15 de abril de 2019
Descripció

COCAT busca una persona voluntària per a un projecte de voluntariat europeu a Bèlgica!
On: Hoge Rielen, Bèlgica
Quan: abril de 2019 - desembre de 2019
Organització d'acollida: De Hoge Rielen ofereix allotjament de qualitat (edificis i terrenys
de campament) per a grups i individus, amb prioritat a grups de joves. De Hoge Rielen té un
actiu important: la seva naturalesa pura. El respecte pel medi ambient és molt important
aquí. També hi ha aventura, jugant als boscos, tallers de boscos, activitats educatives,
aventurers i esportives ... Mai no tindreu un moment avorrit.
Projectes i tasques: Els grups juvenils vénen a Hoge Rielen per a activitats en grup de
diversos dies: formacions, campaments juvenils... El lloc ofereix moltes possibilitats, com ara
boscos i natura, allotjament per dormir, càmpings i fogueres, un teatre, pavelló esportiu i
camps, un bar i un restaurant. De Hoge Rielen està situat als boscos del petit municipi de
Kasterlee, a la província d'Anvers. Kasterlee es troba a Flandes, la part de Bèlgica que parla
holandès. El neerlandès també serà el principal idioma que s’utilitzarà durant el projecte.
Oportunitats d'aprenentatge per a la persona voluntària:
- Conèixer els diferents aspectes (organització, impacte ...) de les activitats amb joves a
Bèlgica
- Aprendre a treballar en equip (establint projectes a petita escala)
- Aprendre com guiar els diferents grups de joves i com preparar activitats i tallers
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- Conèixer-se millor i augmentar la confiança en si mateix
- Respecte a la diversitat (inter) cultural i a les diferents persones

Paper de la persona voluntària:
- Augmentar la interculturalitat a l'organització
- Donar nous impulsos i idees
- Soportar les activitats diàries dels diferents serveis: ajudar a la recepció i informar els grups
sobre la seva estada, ajudar amb el sistema de comandes de menjar, mantenir el bar obert a
l'hivern i estiu, ajudant al restaurant on mengen els grups, guiant grups en activitats i tallers,
dinamitzant el curs de corda i el bosc d'escalada.
Més
informació: https://drive.google.com/file/d/1Z3zVuyt7-OWpoWZxeNSLDbzngiZcX9Po/view
Vols participar? Envia un correu electrònic amb CV i una carta de motivació en anglès, el
més aviat possible a voluntariat.ltv@cocat.org (assumpte: “ESC en Hoge Rielen").
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/80992
Data del document:

3.04.2019
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