3. Voluntariats de llarga durada
Si et vols implicar durant més temps, consulta aquest apartat de la guia!
3.1 El Servei de Voluntariat Europeu [1]
3.2 Long term volunteering (LTV) [2]
3.3 Cos Europeu de Solidaritat [3]
3.4 Voluntariat EU Aid [4]
3.5 Voluntariat Global amb AIESEC [5]

3.1 El Servei de Voluntariat Europeu
A continuació et presentem un programa de la Comissió Europea que et pot interessar si ets una persona
inquieta, vols descobrir altres cultures i implicar-te activament durant una temporada llarga amb un projecte de
voluntariat!
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El SVE permet a joves de 17 a 30 anys exercir un voluntariat en un altre país europeu, habitualment per un
període entre 6 i 12 mesos. Les activitats es desenvolupen en entitats sense afany de lucre i no són
remunerades, tot i que compten amb una beca de la Comissió Europea que inclou el viatge, l’allotjament, la
manutenció, l’assegurança, uns diners de butxaca, una formació lingüística i, en el cas necessari, el visat. Això
vol dir que totes les teves despeses bàsiques estan cobertes!
Per a participar en aquest projecte no et demanen una formació específica o coneixements de l’idioma local,
però sí molta motivació i ganes d’implicar-te.
Com es tracta d’una activitat de llarga durada, et dóna la possibilitat de conèixer bé la cultura del país de
destinació i d’implicar-te en les activitats de l’entitat d’acollida. Els àmbits d’actuació són molt diversos: socials,
mediambientals, artístics, d’igualtat de gènere, noves tecnologies, esports, cooperació internacional, etc.
Alguns exemples:

Participar en una associació que lluita contra el racisme i a favor de la integració dels immigrants a
nivell local.
Treballar en una associació que fomenta la igualtat dels diferents pobles del món a través d'activitats de
sensibilització (exposicions, xerrades, realització de curtmetratges etc.).
Ajudar en un centre d’informació juvenil, donant informació sobre la Unió Europea i programes europeus
a joves i donant classes d'idiomes per a augmentar el nivell de participació de tots els i les joves.
Donar suport en una llar d'infants en un altre país i aportar un punt de vista culturalment diferent.
I molts molts més...
Com participar-hi?
Per a realitzar un SVE necessites una entitat d’enviament (a Catalunya) i una entitat d’acollida (a l’estranger)
amb el seu corresponent projecte. Per a poder buscar un projecte en el qual estiguis interessat/da pots visitar
aquesta base de dades. [6]
Has de tenir en compte que hi ha tres convocatòries a l’any per a participar en el voluntariat europeu: el 2 de
febrer, el 26 d’abril i el 4 d’octubre. Es tracta d’un projecte que s’ha de preparar amb temps, com a mínim 6
mesos abans de la sortida.
També hi ha la possibilitat de fer un Servei de Voluntariat Europeu fora d’Europa, però has de tenir present que
serà més complicat i que les condicions podran variar. A més, si vols marxar fora d'Europa, hauràs de trobar la
teva organització i el teu projecte pel teu compte, ja que a la base de dades oficials no hi apareixen. Algunes
organitzacions que proposen SVE fora d'Europa:
Servei Civil Internacional de Catalunya. [7]
Be Volunteer. [8]
Per a més informació consulta la guia en aquesta web. [9]

3.2 Long term volunteering (LTV)
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Són semblants als camps de treball, però, en comptes de formar un grup internacional de persones per tot el
període, la persona voluntària s’integra en una organització d’acollida, on, probablement, hi haurà altres
voluntaris, per a treballar especialment amb la comunitat local.
Quines entitats gestionen LTV?
• Servei Civil Internacional de Catalunya [10]:
Ofereix la possibilitat de fer un Camp de Llarga Durada a joves a partir de 18 anys (21 si es va a un país del
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sud), per una durada de 3 a 12 mesos, treballant en un projecte de cooperació amb la branca local de l’SCI o
amb una contrapart afí al país d’acollida.
S'hi treballa entre 30 i 40 hores per setmana. Per fer un LTV s'ha de:
- Tenir experiència prèvia en el món del voluntariat o l’associacionisme, a més de molta motivació, flexibilitat,
adaptabilitat i ganes de viure una experiència intercultural.
- Ser majors de 21 anys en el cas de fer un projecte en un país del sud i 18 a la resta dels països. No hi ha límit
superior d’edat per a participar.
- El SCI Catalunya només pot enviar voluntaris/es que resideixin actualment a Catalunya, País Valencià i Illes
Balears. Si no resideixes en cap d’aquestes zones, t’hauràs d’adreçar al SCI Madrid.
La persona voluntària haurà de pagar:
- Els bitllets d’anada i tornada.
- Una quota anual de soci del SCI, que és de 40€
- Una quota per a participar en el projecte, que és de 75€ si marxes al nord i de 105€ si marxes al sud.
- A part, en molts països del sud hauràs de pagar una quota mensual per a cobrir les despeses d’allotjament i
manutenció; en canvi, en els països del Nord aquestes despeses les paga l’entitat on duràs a terme el teu
voluntariat.
Per als Voluntariats de Llarga Durada hauràs de passar una entrevista personal, així com realitzar una formació
d'un dia.
Per a trobar els projectes pots mirar aquest web [11] (el llistat LTV s’actualitza cada 8 setmanes).

• Coordinadora d’Organitzacions de Camps de Treball de Catalunya [12]:
COCAT ofereix la possibilitat de fer un Camp de Llarga Durada a joves de 18 anys (21 si es va a un país del sud)
a 35 anys, per una durada de 3 a 12 mesos, treballant en un projecte de cooperació de les entitats amb qui
col·laboren.
Per fer un LTV s'ha de:
- No calen habilitats específiques, però sí motivació, flexibilitat, compromís i ganes de conèixer una nova
cultura.
- Tenir entre 18 anys (fets el primer dia del camp) i 35 anys per als països del Nord i entre 21 anys (fets el
primer dia del camp) i 35 anys per als països del Sud.
- Ser resident a Catalunya.
- S'aconsella, a més, tenir experiència prèvia en voluntariat o en estades internacionals.
La persona voluntària haurà de pagar:
- Els bitllets d’anada i tornada.
- L'assegurança, despeses de visat i de vacunació.
- Una quota de 200€ per a participar en el projecte, que inclou assessorament, formació, seguiment i avaluació,
a més d'allotjament i manutenció.
- A més, algunes entitats d'acollida poden demanar una quota extra segons les necessitats del projecte.
Per als Voluntariats de Llarga Durada, Cocat et facilitarà un procés d'acompanyament previ a la inscripció i
hauràs d'assistir a una de les seves xerrades.

Altres voluntariats de llarga durada:
Voluntariado España [13]
Haz lo posible [14]
Voluntariado.net [15]

3.3 Cos Europeu de Solidaritat
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El Cos Europeu de Solidaritat és una nova iniciativa de la Unió Europea el seu objectiu és crear oportunitats
perquè els joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes —als seus propis països o a l'estranger—
que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tota Europa. En els projectes del Cos Europeu de Solidaritat podran
participar persones de fins a 30 anys.
Després d'un senzill procés d'inscripció, es realitzarà la selecció dels participants, que podran incorporar-se a
una àmplia gamma de projectes relacionats, per exemple, amb l'ajuda a la prevenció de catàstrofes naturals o a
la posterior reconstrucció, l'assistència en centres d'acolliment de sol·licitants d'asil o altres problemes de tipus
social.
Els projectes del Cos d'Europeu de Solidaritat tindran una durada compresa entre dos mesos i un any. En
general es desenvoluparan dins dels Estats membres de la Unió Europea.
Més informació sobre el Cos Europeu de Solidaritat [preguntes freqüents]:
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es [16]

INTERREG VOLUNTEER YOUTH (IVY)
Aquesta nova iniciativa de la Política Regional de la Unió Europea té com a objectiu implicar a joves voluntaris
europeus en el suport, informació i promoció dels assoliments dels programes i projectes Interreg, així com
promoure la cooperació transfronterera i valors tals com la solidaritat.
La IVY [17] oferirà a aquests voluntaris, d'entre 18 i 30 anys, l'oportunitat de familiaritzar-se amb els programes
i projectes de Interreg, la presa de consciència dels nombrosos beneficis de la col·laboració entre les fronteres
interiors de la UE i el reforç del sentit de solidaritat, ciutadania i compromís cívic europeus.
El període de voluntariat podrà oscil·lar entre els 2 mesos fins a un màxim de 6 mesos.
La iniciativa de la IVY oferirà avantatges similars a les del Servei Voluntari Europeu, ja que es cobriran les
despeses de viatges, allotjament, alimentació i assegurances dels voluntaris.
Les sol·licituds per aquest tipus de voluntariat poden presentar-se a través del Portal Europeu de Joventut [18].
Contacte: ivy@aebr.eu [19]
Per a més informació: https://www.interregyouth.com/ [17]

3.4 Voluntariat EU Aid
La iniciativa EU Aid Volunteers [20] ofereix oportunitats per a participar en projectes d'ajuda humanitària i
voluntariat.
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Els programes d’EU Aid reuneixen voluntaris i organitzacions de diferents països, proporcionant suport pràctic
als projectes d'ajuda humanitària i contribuint a enfortir i empoderar la comunitat local i col·laborar en la
recuperació de les comunitats afectades per desastres.
El programa de voluntariat d'ajuda de la UE ofereix:
- Oportunitats perquè els ciutadans europeus es converteixin en voluntaris en projectes humanitaris de tot el
món, mostrant solidaritat amb els que la necessiten més,
- Suport professional per part de voluntaris capacitats a les comunitats afectades per desastres,
- Assistència tècnica per a organitzacions amb seu a Europa per enfortir la seva capacitat per participar en la
iniciativa EU Aid.
Perfil de voluntaris/àries:
En general, hi haurà dos principals perfils de voluntaris/àries dins de la iniciativa EU Aid:

Professionals “júniors” (Menys de 5 anys d'experiència laboral)
Professionals “sèniors” (més de 5 anys d'experiència laboral)
Alguns voluntaris EU Aid comptaran amb coneixements especialitzats rellevants en el context de l'ajuda
humanitària com la logística i el transport, el desenvolupament organitzatiu,, l'aigua i el sanejament, la
protecció, la nutrició i la salut, els serveis mèdics i paramedics, etc.
Per tal de ser un/una voluntari/ària EU Aid, els participants han de tenir un mínim de 18 anys i ser ciutadans
de la Unió Europea o residents a llarg termini en un Estat membre de la UE.
El voluntariat a temps complet és un gran compromís: cal estar disponible durant tot el temps especificat a
l'anunci de l’oferta vacant, que pot durar d'1 mes a 18 mesos.
Els candidats participaran d'un programa de formació de dues setmanes com a part del procés de selecció.
No és necessari tenir experiència en el camp de l’ajuda humanitària per sol·licitar un voluntariat EU Aid: els
projectes estan obertes a persones amb una àmplia gamma d’estudis i experiències diferents. Tanmateix, cal
complir els requisits de la vacant de cada projecte.
Voluntariat en línia
Si no tens temps de participar a un projecte de voluntariat a temps complet, encara pots participar. Les
oportunitats de voluntariat en línia us permetran posar-vos en contacte amb organitzacions que necessiten
suport que es pugui oferir de manera remota. Els/les voluntaris/àries en línia recolzen el treball dels voluntaris
EU Aid realitzant assignacions en línia curtes i específiques, que augmenten l'impacte i la sostenibilitat a llarg
termini dels projectes.
Per a més informació: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en [21]

3.5 Voluntariat Global amb AIESEC
Global Volunteer d’AIESEC [22] és un programa que dura entre 6 i 12 setmanes que permet als joves participar
en projectes de voluntariat arreu del món. Tots els projectes contribueixen a l'assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de la ONU.
Requisits per participar:
- Comptar amb almenys 6 setmanes per realitzar el teu voluntariat
- Tenir entre 18 i 29 anys d’edat
- Parlar i entendre anglès bàsic
- Ser apassionat/da i motivat/da pel desenvolupament personal i de la societat
Aquests projectes tenen una quota de participació: 250€.
Si ets acceptat, AIESEC t'indicarà la logística i et prepararà per al projecte.
Per a més informació sobre AIESEC i aquest programa en concret: http://www.aiesec.org.es/globalvolunteer/
[23]

Links:
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[1] http://barcelonesjove.net/31-el-servei-de-voluntariat-europeu
[2] http://barcelonesjove.net/32-long-term-volunteering-ltv
[3] http://www.barcelonesjove.net/33-cos-europeu-de-solidaritat
[4] http://www.barcelonesjove.net/34-voluntariat-eu-aid
[5] http://www.barcelonesjove.net/35-voluntariat-global-amb-aiesec
[6] http://europa.eu/youth/evs_database
[7] http://www.sci-cat.org/
[8] http://www.bevolunteer.net/volunteering-projects
[9] http://www.barcelonesjove.net/info/guies-joves/guia-jove-sobre-el-servei-de-voluntariat-europeu
[10] http://www.sci-cat.org/voluntariat-de-llarga-durada
[11] http://www.lteg.info/vacancies-list
[12] http://www.cocat.org/projectes-de-mitja-i-llarga-durada/
[13] http://www.plataformavoluntariado.org
[14] http://www.hazloposible.org/
[15] http://www.voluntariado.net/catalan/scripts/plantilla.asp?Pag=4
[16] https://europa.eu/youth/SOLIDARity_es
[17] https://www.interregyouth.com/
[18] https://europa.eu/youth/solidarity_es
[19] mailto:ivy@aebr.eu
[20] https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
[21] http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
[22] http://www.aiesec.org.es/para-jovenes/
[23] http://www.aiesec.org.es/globalvolunteer/
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