Servei de Voluntariat Europeu : Urgent! SVE a Romania,
educació no formal i inclusió social
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, SVE, Voluntariat, estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger, adolescents, educació en el lleure
Dates de realització

Del diumenge 30 de setembre de 2018 al divendres 1 de febrer de 2019
Dates d'inscripció

Del dimarts 11 de setembre de 2018 al diumenge 30 de setembre de 2018
Descripció

COCAT busca persones voluntàries per a un projecte SVE a Panciu, Romania!
L'objectiu principal de l'organització d'acollida del projecte, Asociatia Lumea Lui Pinocchio, és
fomentar la integració social i un desenvolupament local sostenible, amb una atenció
especial als infants i menors. Les activitats de l'organització estan dirigides a nens que
pertanyen les comunitats més desfavorides de la població local, especialment a la minoria
gitana.
El centre Lumea Lui Pinocchio està obert de dilluns a divendres, de 8.30 a 17.30 h. Les
activitats educatives es refereixen a: alfabetització, educació posterior a la higiene, respecte
al medi ambient, educació no formal (tallers de reciclatge, música, teatre, pintura, clownerie,
jocs, etc.).
Activitats del projecte "Activ8 Competences":
• Preparació i realització d'activitats educatives per a nens (alfabetització, educació no
formal, tallers de reciclatge, jocs ...)s;
• Activitats relacionades amb esdeveniments especials (teatre de Nadal, màscares de
carnaval, campaments d'estiu, aniversaris);
• Participació en tallers de divulgació a les escoles locals;
• Col·laboració amb l'equip del projecte per a la realització d'esdeveniments públics locals de
sensibilització i difusió amb socis associats;
• Si es desitja, la participació en activitats relacionades amb la promoció d'una alimentació
saludable, cura personal i higiene;
• Si està interessat/da en els mitjans de comunicació social, les persones voluntèries poden
combinar activitats socioeducatives amb activitats de divulgació.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Més
informació: https://drive.google.com/file/d/122jfMx94WtZIUeo0WAezm-LcI51m1j07/view
Sol·licitud: enviar CV i Carta de motivació a voluntariat.ltv@cocat.org
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/79352
Data del document:

11.09.2018
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