Servei de Voluntariat Europeu : SVE a Itàlia, al casal
autogestionat "La città dell'utopia"
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, estranger, inclusió, interculturalitat, solidaritat
Tags: Voluntariat a l'estranger, cultura, solidaritat
Dates de realització

Del dissabte 1 de setembre de 2018 al dissabte 31 de agost de 2019
Dates d'inscripció

Dimecres 4 de abril de 2018 fins les 23:00
Descripció

SCI busca 2 voluntaris/àries per a un projecte SVE a Roma!
A Roma, al barri de San Paolo, SCI Itàlia porta a terme el projecte "La Città dell'Utopia" des de
2003, que té un paper important a nivell local i internacional. Situada a la part alta d'un turó
prop del centre de la ciutat, sorgeix una petita peça d'idealisme utòpic a partir dels entorns
concrets, un lloc on es representa un món millor i s'uneixen grups de joves, migrants,
residents i estudiants més grans en un intent de fer una ciutat millor i més justa. Els cursos
de llengua italiana s'imparteixen per voluntaris, activitats d'esports, així com programes
socials per al suport psicològic. La Città dell'Utopia no només promou la sostenibilitat
mitjançant la demostració d'estils de vida alternatius a través de les seves diferents activitats
socials, ambientals i polítiques, sinó que a més proporciona una llar per als aliments locals i
els mercats de consum sostenible i acull diverses associacions que van des de tallers gratuïts
de bicicletes fins a grups de compra de solidaritat.
Activitats del projecte:
- facilitar la implementació de cursos, seminaris, reunions, etc.
- contribuir i donar suport a l'organització d'esdeveniments públics relacionats amb la
ciutadania activa, la llibertat de circulació, els estils de vida sostenibles i la inclusió social (el
Cafè social, el mercat orgànic, etc.)
- donar suport a la difusió de les activitats i campanyes de La Città dell'Utopia i SCI Itàlia
Per tal que els voluntaris puguin implementar els seus projectes personals, es proposarà un
suport permanent per realitzar les seves idees dins de La Città dell'Utopia.
Perfil dels voluntaris:
- tenir un bon domini de l'anglès (tots dos)
- tenir un bon domini de l'italià (almenys un d'ells)
- ser capaç de treballar en un equip
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- tenir bones habilitats de comunicació i motivació per cooperar amb col·legues i activistes de
La Città dell'Utopia
- tenir bones capacitats educatives i socials, poder treballar amb diversos grups objectiu
- motivat/da per aprendre i compartir coneixements i habilitats
- tenir bones habilitats informàtiques (Ubuntu o Microsoft Office, correu electrònic, internet)
- tenir una actitud responsable i prendre la iniciativa cap a les seves tasques
- tenir habilitats administratives i organitzatives
- ment oberta i actitud flexible cap a les hores de treball
web: www.sci-italia.it
Sustainable communities: La Città dell’Utopia
facebook: https://www.facebook.com/lacitta.dellutopia.7
https://www.facebook.com/sci.italy/
twitter: https://twitter.com/CittaUtopia
https://twitter.com/SCIItalia
Envia el CV i la teva carta de motivació a longterm@sci-cat.org abans del 4 d’abril.
Més informació: https://bit.ly/2Ej1ai7
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/78220
Data del document:

4.04.2018

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

