Servei de Voluntariat Europeu : 3 projectes SVE a Itàlia:
solidaritat internacional, art i cultura, treball juvenil,
interculturalitat
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: SVE, art i cultura, interculturalitat, solidaritat internacional, treball juvenil,
voluntariat a l'estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger, art, cultura, solidaritat
Dates de realització

Del dimecres 28 de novembre de 2018 al divendres 31 de gener de 2020
Dates d'inscripció

Del dimecres 21 de novembre de 2018 al dijous 31 de gener de 2019
Descripció

La Víbria Intercultural busca persones voluntàries per a tres projectes SVE de llarga durada a
Matera, Itàlia!

1) Projecte "Basilicata Link" - des del gener de 2019 fins al gener de 2020
Basilicata Link – (també coneguda com B-Link) és una associació juvenil creada el 2012 amb
l’objectiu d’incrementar les iniciatives interculturals i promoure metodologies d’educació no
formal a la regió de Basilicata.
Tasques del/la voluntari/-ària:
- realitzar activitats d’educació intercultural amb grups informals i escolars
- participar en campanyes informatives sobre programes de mobilitat
- donar suport i orientació a joves que busquen projectes a l’estranger
- fer xerrades a escoles sobre Europa
- col·laborar amb altres associacions culturals, ajudar a grups i institucions en l’organització
d’esdeveniments culturals (teatre, poesia, cinema, fotografia …)
- recolzar accions d’inclusió per a joves amb menys oportunitats (ajudant a escriure el CV,
orientant, fent activitats no formals destinades a obtenir noves competències)
- participar en l’organització de projectes internacionals, com ara intercanvis i formacions
juvenils
- actualitzar blogs, llocs web i xarxes socials
- documentar activitats (foto, vídeo, comunicats de premsa)

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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2) Projecte "Tolbà" - del 28 de novembre de 2018 al 28 de novembre de 2019
L’associació Tolbà – treballa des de 1992 en el context de la immigració recolzant la
integració de persones estrangeres, cursos de llengua italiana L2, orientació en el territori,
consultoria jurídica i administrativa.
Tasques del/la voluntari/-ària:
- Participar en el suport a totes les activitats de l’Acadèmia Silent (des de l’organització dels
cursos fins a la gestió de la promoció en canals socials o la documentació;
- contribuir, segons les seves capacitats, enriquint l’entorn intercultural divers, aportant
punts de vista i suggeriments en l’organització de les activitats;
- col·laborar, a més de en les activitats de l’Acadèmia Silent, en les activitats estàndard de
l’organització: cursos d’idiomes, activitats escolars, servei d’assistència, etc.
- participar en les activitats conjuntes previstes pel projecte Human Capital 2019, en
collaboració amb els voluntaris de les altres organitzacions d’acollida, col·laborant en
l’organització d’esdeveniments de promoció dels programes europeus i la difusió dels
resultats.

3) Projecte "Matera 2019, Open future" - des de l’1 de desembre de 2018 fins l’1 de
desembre de 2019
L’eslogan de la Fondazione Matera és “Open Future”, que representa una visió en què la
producció cultural és participativa, horitzontal i democratitzada. Duen a terme nombrosos
projectes en l’àmbit de l’art i la cultura des d’un enfocament participatiu, que inclou sempre
diferents grups beneficiaris de ciutadans com a part del grup de treball des dels seus inicis i
també hi participen socis europeus a diferents nivells.
Tasques del/la voluntari/-ària:
- Acollir i acompanyar els artistes i participants en els projectes, esdeveniments i iniciatives
de Matera 2019;
- rebre les escoles visitants per Matera 2019, que explicaran les seves experiències;
- participar en la recepció d’altres delegacions;
- difondre esdeveniments mitjançant fullets o altres activitats promocionals als carrers i
places de la ciutat o a llocs concrets (per exemple, estacions de tren i autobús);
- explicar i convidar a participar en els esdeveniments;
- participar en tallers ajudant als ciutadans amb les activitats;
- realitzar activitats organitzatives per a espectacles i concerts;
- recolzar les activitats de comprovació i recollida de documents juntament amb un empleat
de la Fundació;
- participar i promoure activitats dirigides als ciutadans per a projectes de Project Leader;
- donar suport a ciutadans que realitzen projectes comunitaris;
- formar part de l’equip que gestiona les xarxes socials recolzant la comunicació d’un
esdeveniment
- informar sobre les activitats de Matera 2019 a través de les xarxes socials.

Més informació i inscripció: https://vibria.org/matera2019-oportunitats/

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/79904
Data del document:

21.11.2018
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