Servei de Voluntariat Europeu : Voluntariat europeu a
França, treball amb joves, cultura i esport
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: Cultura, esport, voluntariat a l'estranger
Tags: Esport, Voluntariat a l'estranger, cultura
Dates de realització

Del diumenge 1 de setembre de 2019 al dissabte 15 de agost de 2020
Dates d'inscripció

Del dilluns 29 de abril de 2019 al divendres 31 de maig de 2019
Descripció

La Víbria Intercultural busca participants per al projecte "Make your dreams come true" a
Flers, Normandia (França)!
Quan: 01/09/2019 – 15/08/2020 (11 mesos)
Organització d’acollida: la Maison des Jeunes et de la Culture Flers
El MJC de Flers, Normandia, és una associació formada per persones decidides a treballar i
donar suport als joves. El nostre objectiu és enriquir la seva rutina diària per ajudar els joves
a seguir les seves passions. Els projectes, cursos i tallers s’ofereixen en els següents àmbits:
art, música, teatre i esport. Per tant, Dennis és responsable del sector juvenil. Sempre es pot
trobar a molts joves a la seva oficina, voluntaris, interns o, bàsicament, qualsevol que vulgui
beneficiar-se una mica de la seva saviesa. A més, hi ha diversos instructors i professors de
música que col·laboren amb el MJC.
Tasques:

Esport / Salut – El MJC de Flers ofereix una àmplia gamma de cursos d’esports i
activitats per a totes les edats i grups socials. Durant el vostre període de voluntariat
col·laborareu amb un voluntari francès per ajudar els tres instructors esportius.
Els voluntaris utilitzaran el seu temps a França per desenvolupar projectes culturals
dins del MJC i en col·laboració amb altres estructures de Flers i els seus voltants:
mediateca, centres d’oci, ludoteca, escoles primàries, etc.
La majoria dels voluntaris treballen amb:
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- Cafè associatif – joves membres del MJC i les seves famílies, així com adults que ho
participen en les nostres activitats de lleure cada temporada. Els voluntaris organitzen
vetllades interculturals, vetllades musicals, esdeveniments culturals (Dia dels Jocs, Setmana
d’Europa) i tallers creatius per a nens.
- Els joves locals – els voluntaris visiten escoles i centres de formació per compartir amb el
informació sobre programes de mobilitat, oportunitats de voluntariat i europeus. També
participen en la preparació d’intercanvis juvenils.
- Altres estructures a la ciutat de Flers, en les quals els voluntaris ofereixen ocasionalment
ajudar amb activitats i esdeveniments culturals, així com treballar en projectes en els quals
el MJC és una organització associada (per exemple: Petit Déjeuner International, La Grande
Lessive, Festival du Jeux).
- Depenent dels interessos dels voluntaris, es poden desenvolupar més projectes amb
aquestes organitzacions.
Criteris de selecció del/la voluntari/ària:
- Tenir de 18 a 30 anys
- T’interessa un projecte cultural i/o esportiu. Estàs obert i disposat a compartir les teves
idees amb l’equip.
- T'agrada i estàs disposat/da a treballar amb joves durant 11 mesos
- Ser una persona activa, oberta, creativa, innovadora, responsable i motivada
- Mostrar voluntat d’aprendre i de veure l'experiència de voluntariat com un procés
d’aprenentatge.
- Nivell bàsic d’anglès o de francès (ser capaç de fer-se entendre i entendre altres persones,
capaç de comunicar-se).
Què fer per participar: Omple aquest formulari i espera a que et contactin. A més, has de
enviar el CV i una carta de motivació en anglès a info@vibria.org amb "CES a Normandia"
com a assumpte.
Més informació: https://vibria.org/ces-a-normandia-franca-make-your-dreams-come-true/
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