AQUEST ESTIU…
OPORTUNITATS DE TREBALL I
EXPERIÈNCIES…
A EUROPA LES POTS TROBAR
“MOU-TE PER EUROPA”
1 d’abril de 2015
Consell Comarcal de la Segarra

Oportunitats d’estiu:
• Camps de treball internacionals
• Camps de solidaritat i rutes a través d´ONG´s

• Voluntariat xarxa wwoof i workaway
• Au-pair

Camp de treball internacional
Grups d’unes 20 persones, diverses procedències, tasca voluntariat.

•
•
•
•

Edat: mínim 18 anys (països del sud: 21 anys)
Temàtica projectes: Arqueologia, Cultura, Medi Ambient, Patrimoni, Social,
Integració, Audiovisual...
Durada: de 2 a 3 setmanes (sinó altres de llarga durada)
Cost: L’allotjament i la manutenció estan coberts per l’entitat organitzadora i el
participant haurà de fer-se càrrec del bitllet i de la inscripció (130€).

Entitats que ho gestionen:
•

COCAT (inscripcions obertes)

•

Servei civil internacional
(inscripcions obertes)

Món de la Cooperació
Internacional
Camps de Solidaritat: Estada en comunitat per conviure i col·laborar amb organitzacions
d'Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica en àmbits com l'educació, el Comerç Just, l'emigració o els
Drets Humans
Edat: mínim 18 anys pels camps internacionals.
Durada aproximada: 3 setmanes (dependrà del camp de solidaritat escollit)
Inscripció: durant el mes d’abril (formació previa abans de marxar)
•

•

Rutes solidaries: ruta fent turísme responsable mitjançant la convivència amb famílies del
país, visitant algunes organitzacions locals que treballen pel desenvolupament o la justícia
social,…
Edat: mínim 18 anys
Durada aproximada: 2 setmanes (dependrà de la ruta escollida)
Inscripció: durant l’any

Voluntariat xarxa wwoof i workaway
• Xarxa wwoof
Voluntariat a granges ecològiques. Aprendrem a sembrar llavors, fer compost,
jardineria, elaborar productes naturals, com el pa, el vi, el formatge…
A canvi, ens proporcionaran allotjament i manutenció i dos dies de festa a la setmana.
Contacte directe amb les famílies
Temps: es decideix conjuntament amb els propietaris
Edat: mínim 18 anys

• Workaway
Voluntariat en diferents àmbits. Conèixer gent i realitats diferents.Intercanvis amb una gran varietat
de treballs i activitats (monitor nens/es, jardineria, cura animals, etc).
Contacte directe amb les famílies
Temps: es decideix conjuntament amb les parts implicades
Edat: mínim 18 anys

Au-pair
Viure temporalment a l’estranger, amb l’objectiu d’aprendre un idioma mentre es tenen cura dels
infants d’una familia, o s’ajuda a la realització de tasques domèstiques.
Es té dret a l’allotjament, manutenció i diners de butxaca..
- Webs on-line
- Agències

Edat: 18-30 anys (preferent)

Si necessites més informació,
no dubtis en venir a l’Oficina
Jove de la Segarra

Moltes gràcies per la vostra
assistència
Més informació a:

Consell Comarcal de la Segarra
Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera, (La Segarra)
E-mail: joventut@ccsegarra.cat
www.facebook.com/segarrajove
Telf: 973531300

