Trobada: Fes un voluntariat de
llarga durada (EVS/LTV)!
Vols conèixer les opcions per fer un voluntariat
de llarga durada de la mà de persones que ja hi
han participat?
El dia 13 de febrer compartirem experiències de projectes
EVS/LTV, una experiència única a la vida!
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A l'SCI promovem el voluntariat com a eina de transformació i
construcció de pau a través dels camps de voluntariat i els voluntariats
de llarga durada. El dia13 de febrer farem una xerrada per explicar el
Servei de Voluntariat Europeu i Long Term Volunteering Service
projectes de mitja i llarga durada que tenen lloc tant a països del
continent europeu com a arreu del món. Aquest cop, però, ho farem a
través i amb l'ajuda d'altres voluntàries que ja han viscut l'experiència i
que ens donaran consells i idees per començar a buscar el vostre
projecte.
A la trobada explicarem tot el procés de cerca i d'inscripció als projectes,
així com els requisits i condicions per participar-hi. No t'ho perdis, l'EVS i
LTV són una experiència única a la vida!
Dimecres 13 de febrer
Dona corda al voluntariat!
A les 18:30h a La Vaqueria de l'SCI (c. del Carme, 95. Baixos 2a.)
Tindrem pica-pica i música per amenitzar la trobada! Inscriu-te
mitjançant aquest formulari

Adreça: c/ del carme 95. Baixos 2a
Dades de contacte: Aquesta adreça de
correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per
veure-la.
Organitza: Servei Civil Internacional de
Catalunya
Mes informació:
https://www.scicat.org/noticia/2255/dona-corda-alvoluntariat-fes-un-evsltv

- L'European Voluntary Service (EVS), o Servei de Voluntariat
Europeu (SVE), és un projecte de voluntariat internacional de mitja o
llarga durada subvencionat pel programa Erasmus Plus de la Comissió
Europea. Un EVS es desenvolupa en un estat diferent al país de
residència, no té afany de lucre ni està remunerat, tot i que està
subvencionat. Un EVS aporta valor afegit a la col·lectivitat local i suposa
una important experiència personal per la persona voluntària. Hi ha
projectes d’àmbits molt diversos com la promoció del voluntariat, suport
en campanyes pel medi ambient, l'animació d'infants, joves o gent gran...
i normalment es desenvolupa entre 6 i 12 mesos, tot i que se'n poden
trobar de menys durada.
Si tens entre 18 i 30 anys pots buscar la teva organització d'acollida
i nosaltres serem la teva organització d'enviament. Només cal que
trobis el teu projecte entre les diferents opcions, visquis la teva
experiència i tornis per explicar-ho!
- LTV: El voluntariat de llarga durada de l'SCI és una possibilitat per estar a
l'estranger de 3 a 12 mesos, treballant en un projecte amb la branca de
l'SCI i/o una contrapart afí al país d'acollida. El programa LTV és una
oportunitat per conèixer un país i la seva gent d'una manera diferent. És
una possibilitat de recolzar un projecte local realitzant un servei de
voluntariat, i al mateix temps estar en contacte amb persones d'altres
cultures. Aquest projecte no té límit d’edat!
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