9. Passes a seguir
1. Pensa en una destinació i en una temàtica.
2. Comença a mirar la base de dades dels projectes acreditats.
3. Posa’t en contacte amb una entitat d'enviament.
4. Selecciona uns 10 projectes que t'agradin.
5. Redacta el teu currículum, per exemple segons el model Europass (forma homogeneïtzada del currículum,
comú als 28 països de la Unió Europea, Turquia, Noruega, Islàndia i Liechtenstein):
http://europass.cedefop.europa.eu/ [1]
6. Redacta una carta de motivació per cada projecte que hagis triat. Solen ser semblants però vigila d'enfocar
correctament les teves motivacions segons l'entitat a la qual t'adreces.
Pots demanar consells a la teva entitat d'enviament per a la redacció de les cartes.
Si no saps l'idioma del país, les cartes solen redactar-se en anglès. I si no saps anglès, la teva entitat
d'enviament et pot ajudar amb la traducció.
7. Envia un CV i una carta de motivació a cadascun dels projectes seleccionats (Pots trucar a les entitats
d'acollida abans per a comprovar la vigència del projecte).
8. Quan tinguis una resposta positiva, avisa a la teva entitat d'enviament. Les dues entitats es posaran en
contacte per a fer la sol•licitud.
Has de tenir en compte que hi ha 3 convocatòries a l’any per a presentar una sol·licitud:
. Si el projecte comença entre els dies 1 de maig i 30 de setembre, la sol•licitud s'ha de presentar abans del dia
2 de febrer
. Si el projecte comença entre els dies 1 d'agost i el 31 de desembre, la sol•licitud s'ha de presentar abans del
dia 26 d'abril
. Si el projecte comença entre els dies 1 de gener i el 31 de maig, la sol•licitud s'ha de presentar abans del dia 4
d'octubre.

Normalment has d’esperar 6 setmanes per a rebre una resposta.
9. Si t’han acceptat, junt amb la teva entitat d’enviament començaràs amb la teva preparació per a marxar.
Abans de marxar, la teva entitat d’enviament, la de recepció, la de coordinació i tu, signareu un Acord
d’activitats (activity agreement). En aquest acord d’activitats es formalitza la distribució de responsabilitats i la
divisió de la subvenció de la UE. També estableix les teves tasques, horaris i acords pràctics, així com els
processos i objectius d’aprenentatge esperats.
10. Ja comença el voluntariat i la gran aventura!
11. Durant la teva estada a l’estranger tens suport de la teva entitat de recepció, del teu tutor o tutora, també
del mentor o mentora, que serà com un coach social, i, en cas necessari, de la teva entitat d’enviament.
Durant tot el procés del voluntariat hauràs de participar en algunes formacions i avaluacions, organitzades per
les Agències Nacionals (països programa) o el Centre de Recursos SEE SALTO.
- Formació a l'arribada: Aquesta formació tindrà lloc al teu país d’acollida i t’ajuda a integrar-te millor i conèixer
altres voluntaris/ies.
- Avaluació intermitja: En el cas de fer una projecte de més de 4 mesos, participaràs en una avaluació intermitja
que serveix per a reflexionar sobre la teva experiència fins aquest moment.
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12. Quan tornis al teu país d’origen, segurament faràs una avaluació amb la teva entitat d’enviament i
començaràs un procés de difusió de la teva experiència. Ara et toca a tu explicar a altres joves per què val la
pena anar a viure a l’estranger per a fer un voluntariat!

Enllaços
Base de dades de projectes del Servei de Voluntariat Europeu [2]
Europass [1]
Base de dades de projectes del Servei de Voluntariat Europeu [2]
Europass [1]
Base de dades de projectes del Servei de Voluntariat Europeu [2]
Europass [1]

Links:
[1] http://europass.cedefop.europa.eu/
[2] https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
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