Servei de Voluntariat Europeu : Voluntariat europeu de 2
mesos a Turquia, amb l'associació System and Generation
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
Dates de realització

Del diumenge 1 de setembre de 2019 al dijous 31 de octubre de 2019
Dates d'inscripció

Del dimarts 9 de juliol de 2019 al dilluns 15 de juliol de 2019
Descripció

Catalunya Voluntària està buscant voluntaris per a diferents projectes a Turquia.
Les dates són les següents:
- 01/07/2019 – 31/08/2019
- 01/09/2019 – 31/10/2019
- 01/11/2019 – 31/12/2019
A on: Ankara, Turquia
Vacants: 2 voluntari/a a cada torn.
S&G: System and Generation Association és una organització sense ànim de lucre
creada el 2008. Des d’aleshores, la tolerància, la cooperació, l’ajuda social i la integració son
els seus objectius. Ofereixen, a joves de diferents cultures, oportunitats d’apoderament a
través de la tolerància, fomentant el seu esperit emprenedor, donant-los suport per adquirir
nous coneixements i cooperant en la mobilitat amb institucions internacionals.
Objectius:
Que els i les joves voluntaris/es assoleixin habilitats i competències que els ajudin a ser més
autònoms tant en la vida personal com professional i treballar la inclusió social dels i les
joves quan tornin a la seva comunitat.
Tasques concretes:
- Col·laborar amb el punt d’informació Eurodesk a Ankara.
- Dinamitzar joc de taula El viatge -Istambul, a les escoles, universitats i centres juvenils.
- Participar als clubs de conversa i curs d’idioma
- Preparar activitats per a joves del Centre de Joventut Kecioren i Yunus Emre Kultur Merkezi
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de Kecioren.
- Organitzar taules rodones i intercanvi cultural amb joves locals.
- Preparar, dissenyar i escriure articles per a la Youth Telegraph (revista per a joves)
El projecte preveu la participació d’un total de 10 persones voluntàries per torn de:
Catalunya, Macedònia del Nord, Romania, Bulgària i Itàlia
Qui pot participar?
Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un
voluntariat europeu (CES o 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 projecte, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a:
info@catalunyavoluntaria.cat (Ana Maria)
Més informació
a
: https://www.catalunyavoluntaria.cat/wp-content/uploads/2019/07/FitxaInfo-VOLEU-Turquia.p
df
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81768
Data del document:
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