PROJECTE Servei de Voluntariat Europeu “Creuant Mirades”

Convocatòria 1. Acollida d’un/a voluntàri/a d’Àustria.
Descricpió de l’oportunitat
En què consisteix aquesta oportunitat:
Es tracta de que un esplai aculli a un voluntari o voluntària provinent de Kinderfreunde (una
entitat austríaca similar a Esplac), durant un any (setembre 2017 - agost 2018).
El o la voluntària s’integrarà a l’equip de monis i, a mesura que vagi aprenent la llengua i que vagi
coneixent l’esplai, anirà prenent autonomia dins d’aquest. Participarà en les reunions de
preparació d’activitats, a les activitats de dissabte, excursions, colònies i campaments, com faria
qualsevol altre moni, amb la diferència que, des d’un punt de vista legal, no compta ni per les
ràtios ni per assumir grans responsabilitats.
El/La voluntària/a haurà d’assistir a les reunions de comissió internacional i a les reunions de
sector, així com en grups de treball i altres comissions, en funció dels seus interessos.
A més a més, farà tasques de suport a la secretaria tècnica d’Esplac durant tres dies a la setmana,
en la que esperem que col·labori en els projectes internacionals i la preparació d’actes importants
com l’Esplaiada.
En total, el/la voluntàri/a ha de complir una jornada de voluntariat d’unes 30 hores a la setmana,
en les que també caldrà incloure les sessions de formació de català i altres formacions que haurà
de fer. Aquest acord d’hores quedarà recollit en un document que serà signat per diferents parts
implicades.
Aquest voluntariat està finançat pels ajuts Erasmus + de la Comissió Europea destinat a cobrir
despeses de transport, allotjament i manutenció.
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Quines responsabilitats implica acollir un/a voluntàri/a SVE:
El projecte SVE forma part de la secció Treball en Xarxa del pla de treball d’Esplac i està liderat per
la coordinació internacional. Per tant, tindreu suport en tot moment per part de la coordinadora de
projectes internacionals d’Esplac en qualsevol aspecte relacionat amb el projecte. També hi estarà
involucrada la coordinadora de projectes del vostre sector i la cap d’aministració.
Un monitor o monitora haurà d’assumir el rol de tutor del voluntari a l’esplai i ajudar-lo en la seva
integració a l’equip, al barri i a l’esplai. L’esplai sencer s’haurà de preocupar de l’acollida d’aquesta
persona i procurar que estigui a gust, malgrat les diferències culturals i els obstacles lingüístics.
És assumint aquesta responsabilitat que l’esplai podrà crear situacions d’aprenentatge
intercultural de gran valor tant per monis com infants.
Procés de selecció
Qui es pot inscriure:
Qualsevol esplai d’Esplac amb activitat regular durant tot l’any.
Criteris de selecció:
A l’hora de seleccionar un esplai, tindrem en compte els següents factors:
• El grup d’esplai que vol acollir el/la voluntàri/a té un equip de monis consolidat.
• L’esplai té una vida associativa activa: té vincles amb altres entitats o participa en la vida
del barri o poble.
• L’esplai participa a les activitats o espais participatius d’Esplac i la comunicació és fluïda.
• El municipi de l’esplai estia ben connectat a la xarxa de transport públic, especialment per
desplaçar-se a Barcelona.
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Què cal fer per inscriure’s
El procés de inscripció inclou:

1- Emplenar aquest formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
2- La Secretaria Tècnica d’Esplac podria sol·licitar una entrevsiat amb el responsable de l’esplai
abans de tancar el procés de selecció.
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