Servei de Voluntariat Europeu : Voluntariat europeu a
Polònia, activitats amb joves i participació activa
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: Educació, interculturalitat, voluntariat a l'estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger
Dates de realització

Del dimecres 15 de maig de 2019 al divendres 15 de maig de 2020
Dates d'inscripció

Del dimecres 17 de abril de 2019 al dijous 25 de abril de 2019 a les 14:00
Descripció

L'associació Mundus busca una persona voluntària per al projecte europeu “ESC in Opole”.
L'organització coordinadora Semper Avanti està buscant a una persona per a col·laborar en
diferents projectes socials a nivell local a la ciutat de Opole.
L'organització d'acollida: Els objectius de Semper Avanti s'enfoquen en el treball
internacional amb joves, incloent intercanvis juvenils, voluntariat europeu, iniciatives
juvenils, pràctiques a l'estranger, educació global i democràtica, etc. Les activitats de
Semper Avanti tenen tres objectius principals:
1. El desenvolupament del sistema educatiu i l'adaptació a les necessitats del mercat laboral.
2. El desenvolupament de la democràcia i la participació social.
3. El desenvolupament de la cooperació intercultural, el voluntariat i la participació
comunitària.
Tasques de la persona voluntària:

Preparació, implementació i avaluació de projectes culturals locals
Promoció de la cultura del país d'origen de la persona voluntària mitjançant tallers amb
nens, adolescents, adults
Actualització i manteniment del lloc web de Semper Avanti Opole
Organització i implementació de “Clubs d'Inglés en Opole”
Elaboració d'un projecte propi en funció dels interessos de la persona seleccionada i de
les seves habilitats
Participació i organització d'esdeveniments, campanyes i altres activitats de
l'organització, especialment per a promoure el coneixement del voluntariat europeu
Disseny i implementació de projectes i tallers en escoles sobre drets humans,
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tolerància i diàleg intercultural.
Participació i ajuda en el treball diari d'oficina de Semper Avanti Opole.
Perfil de la persona voluntària:
Per a participar en el programa has de tenir entre 18 i 30 anys abans de l'inici del projecte. El
perfil òptim per a rebre una plaça de voluntariat europeu és el d'una persona motivada,
tolerant, flexible i amb capacitat per a treballar en equip. Per a aquest projecte, es valorarà
especialment que tinguis interès en la cultura local i a contribuir al desenvolupament de les
persones joves de la ciutat de Opole.
Inscripcions:
Si t'interessa aquest projecte de l'entitat Mundus, inscriu-te a través de la rodoneta verda i
ens posem en contacte amb tu per demanar-te el Currículum i la carta de motivació en
anglès.
ATENCIÓ: els terminis d'inscripció són orientatius. El procés de selecció es tancarà quan
s'hagin rebut les candidatures necessàries.
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81112
Data del document:

17.04.2019
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