Servei de Voluntariat Europeu : SVE a França, promoció de
la lectura entre els 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: SVE, voluntariat a l'estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger, lectura
Dates de realització

Del dijous 15 de novembre de 2018 al dilluns 30 de setembre de 2019
Dates d'inscripció

Del dimecres 31 de octubre de 2018 al dijous 15 de novembre de 2018
Descripció

La Víbria Intercultural busca persones voluntàries per al projecte "Peace Frogs- Eclat de Lire"
a Manosque, França!

Activitats:
Eclat de Lire és una petita organització, per tant, les persones voluntàries han de participar a
la majoria de les activitats, així com a totes les trobades i formacions per ampliar la visió
sobre l’acció cultural de l’organització. Les tasques dels voluntaris seran les següents:
– Fer animació de tallers amb el públic d’Eclat de Lire
– Organitzar esdeveniments locals
– Organitzar i fer animació de la “Street Library”
– Fer trobades i formacions amb l’equip
– Actualitzar el lloc web i les xarxes socials de l’organització
– Conèixer les innovacions en el camp de la literatura juvenil
– Contribuir a la creació de nous partenariats amb entitats europees
El/La voluntari/ària tindrà l’oportunitat de desenvolupar el seu projecte personal i les seves
pròpies activitats dins del marc de la organització.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Què cal fer per participar: omplir aquest formulari i esperar a què La Víbria et contacti.
Ens has d’enviar un CV i una carta de motivació a info@vibria.org.

Data límit d’inscripció: Les candidatures seran avaluades per ordre d’arribada!

Més informació: https://vibria.org/sve-a-franca-2/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/79735
Data del document:

31.10.2018
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