
Realitzar un voluntariat és una experiència que ens permetrà créixer en molts
sentits, coneixerem gent nova, un país nou, i a treballar de forma altruista entre
moltes altres coses. Aquí us expliquem diverses formes de poder fer un voluntariat,
en diferents formats i durades.

Els camps de treball són projectes que es porten a terme per grups de
voluntaris que oscil·len entre les 5 i les 20 persones, la procedència de les
quals és diversa. La seva durada pot variar entre una i tres setmanes, en què
s'estarà treballant en un projecte local, en podem trobar per tot el món. Aquí
podreu trobar un cercador de camps de treball. I aquí podreu ampliar la
vostra informació.

El Cos Europeu de Solidaritat permet fer voluntariats al mateix país o a
altres països comunitaris a joves d'entre 18 i 30 anys. Aquest pot ser de
curta durada (màxim dos mesos) o llarga durada (de dos a dotze mesos). El
voluntari rep suport econòmic de la Unió Europea, a canvi el voluntari
dedica un màxim de 30 a 35 hores setmanals al projecte. Podem trobar
projectes en diferents àmbits, medi ambient, art, cultura, animació amb
infància, jovent o persones grans, patrimoni cultural, esports, activitats a
l’aire lliure, informació juvenil, etc.
Per realitzar un voluntariat en aquest programa hem de contactar amb una
entitat que ens ajudi amb els tràmits i a escollir el projecte. A la comarca
d'Osona tenim l'Aurora que us poden ajudar. Aquí podreu trobar informació
detallada sobre el Cos Europeu de Solidaritat.
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https://www.scicat.org/voluntariat/camps-de-treball/
https://workcamps.sci.ngo/icamps/
https://www.scicat.org/voluntariat/camps-de-treball/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/camps_de_treball_internacionals/
http://www.projecteaurora.com/
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Cos-Europeu-Solidaritat.pdf


Si tens ganes de fer voluntariat per qualsevol punt del món, aquí et deixem
algunes organitzacions que et poden informar sobre el voluntariat
internacional. Està pensat, principalment, per aquelles persones que volen
fer un voluntariat fora de la Unió Europea.
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