Servei de Voluntariat Europeu : SVE a Portugal, activitats
culturals, esportives i musicals
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, SVE, joventut, voluntariat a l'estranger
Tags: Esport, Voluntariat a l'estranger, cultura, música
Dates de realització

Del divendres 24 de novembre de 2017 al divendres 15 de desembre de 2017
Dates d'inscripció

Del dimarts 12 de setembre de 2017 al diumenge 15 de octubre de 2017
Descripció

Organització coordinadora/d’acollida: Autonomia e Descoberta
Durada del projecte: 3 setmanes (Del 24 de novembre al 15 de desembre de 2017)
A on: Beja, Portugal
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
Durant el SVE les persones voluntàries tindran l’oportunitat d’organitzar activitats culturals,
esportives i musicals,debats, promouran el programa Erasmus+ i voluntariat.
Les persones voluntaries treballaran amb l’equip d’Autonomia e Descoberta, amb el
Departament de Joventut del Municipi i altres organitzacions juvenils que treballen amb i per
a la comunitat de joves.
El projecte estarà format per 6 voluntaris/es de Bulgària, Itàlia, Hongria, Polònia i Catalunya.
Busquem a gent motivada amb ganes d’ensenyar i d’aprendre!
Que cal fer per participar?
1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua
oficial del país de
destinació);
2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);
3) Enviar tots dos documents a: comunicacio@catalunyavoluntaria.cat i
autonomiaedescoberta@gmail.com
especificant el títol del projecte.
La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s
voluntari/es.
Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a:
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net

Page 1 of 2

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/76502
Data del document:

12.09.2017

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

Page 2 of 2

