Servei de Voluntariat Europeu : SVE a Grècia, a un centre
de cures i atenció per a gent gran
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: voluntariat a l'estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger
Dates de realització

Del divendres 15 de febrer de 2019 al dissabte 15 de febrer de 2020
Dates d'inscripció

Del dimecres 6 de febrer de 2019 al dimecres 13 de febrer de 2019 a les 14:00
Descripció

L'associació Mundus busca una persona voluntària de 18 i 30 anys -r esident a Espanya - per
a un projecte de Servei de Voluntaritat Europeu de 12 mesos amb l'associació Solidarity
Tracks i el "Elderly Care Center of Lefkas", ajudant i organitzant activitats en un centre de
cures i atenció per a gent gran.

Objectius del projecte:
- Organitzar tallers (ja organitzats amb anterioritat per altres voluntaris) per a un grup de 40
ancians del centre: manualitats, exercici físic, activitats culturals i intel·lectuals, grups de
discussió, debats...i també animació exterior per a mantenir contacte amb la vida fora del
centre.
- Organitzar l'"Orange" Cafè Cultural creat per anteriors voluntaris. És un lloc de trobada on
els residents es diverteixen i es comuniquen amb les seves famílies, els joves i la comunitat
local. D'altra banda, l'activitat servirà a reforçar els llaços de solidaritat.
Durant aquestes activitats cooperaràs amb altres voluntaris i amb diferents associacions i
institucions de la regió.
Quines tasques faràs durant el teu voluntariat?
- Fer un pla mensual de treball.
- Organitzar activitats setmanals per al "Orange" Cafè: tallers d'art, performances, visionat de
pel·lícules, sopar intercultural, exposicions...
- Ajudar i compartir activitats amb els residents: menjars, tallers, jardineria, passejos...
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- Organitzar tallers i esdeveniments culturals cada dues setmanes: pintura, cinema, ball,
gastronomia...
- Cooperar amb el mitjà local de voluntaris en les seves emissions de ràdio "Ràdio-Net".
- Crear un vídeo del projecte per a fer-lo més visible.
- Ajudar els usuaris del centre en la seva vida diària.
- Ajudar en l'organització i neteja dels espais comuns.

L'experiència de l'Alba: https://www.youtube.com/watch?v=CMlcg_g7uEk

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

https://barcelonesjove.net/node/80527
Data del document:
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