Servei de Voluntariat Europeu : Voluntariat europeu a
Xipre, sobre promoció del Voluntariat
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, voluntariat a l'estranger
Dates de realització

Del diumenge 1 de setembre de 2019 al dijous 30 de abril de 2020
Dates d'inscripció

Del divendres 28 de juny de 2019 al divendres 5 de juliol de 2019
Descripció

La Víbria Intercultural està buscant voluntaris pel projecte "Volunteering Expertise" a Nicòsia,
capital de Xipre.
Quan: Inici 1 de setembre 2019 – 30 abril 2020 (9 mesos)
Tasques del/la voluntari/ària: Donar suport a la logística de projectes de voluntariat
(presentació, comunicació amb socis, contractació de voluntaris, informació sobre ESC, etc.)
Criteris de selecció del/la voluntàri/aria

Tenir entre 18 i 30 anys
No haver participat encara en cap projecte del CES
Tenir interès en el voluntariat en un altre país on poder explorar les diferències
culturals
Coneixement de la llengua anglesa
Tenir interès en participar en la vida comunitària, promoure iniciatives sense ànim de
lucre, l’educació no formal, organitzar events i l’esport de base
Tenir l’actitud adequada (voler contribuir, desenvolupar, tenir objectius clars)
Estar motivats per compartir la seva experiència CES amb altres joves mitjançant i més
enllà del projecte
Què fer per participar:
Ompli aquest formulari i espera a que la Víbria et contacti. Si estàs interessat/-a en més d’un
SVE, pots omplir tants formularis com vulguis. A més, has de enviar-nos el CV i una carta de
motivació a info@vibria.org amb l'assumpte en qüestió.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Més informació: https://vibria.org/2019/06/25/volunteering-expertise-xipre/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/81692
Data del document:

28.06.2019
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