PROJECTE Servei de Voluntariat Europeu “Creuant Mirades”

Convocatòria 4. Enviament d’un moni d’Esplac a Portugal
Descricpió de l’oportunitat
En què consisteix aquesta oportunitat:
Es tracta de que un moni d’Esplac, prèviament seleccionat/da, realitzi un voluntariat d’un any a
Portugal, integrant-se en l’equip de monis d’una entitat d’aquest país.
Concretament, realitzaria tasques de voluntariat a Rota Jovem, una entitat juvenil amb seu a
Cascais amb la que Esplac hi té projectes en comú. El o la voluntària s’integraria en un dels seus
projectes de treball amb infants i joves així com en tasques de suport a l’oficina de Rota Jovem.
Més enllà de les tasques pròpies del voluntariat, i tal i com el seu nom permet intuir, el projecte
“Creuant Mirades”, consisteix en un intercanvi de perspectives entre entitats, en aquest cas, entre
Kinderfreunde i Esplais Catalans. La seva finalitat és permetre que en coneguem millor
l’estructura, funcionament i ús de metodologies, i a la vegada, afavorir l’autoconeixement de la
pròpia entitat i comparar i reflexionar sobre com treballem l’educació en temps de lleure, com ens
organitzem i permetem la participació tant d’infants, monis i dirigents.
Suport previ i durant l’estada:
Aquest voluntariat té el suport tècnic d’Esplac (en la distància) i de Rota Jovem (presencialment) i
el suport econòmic dels ajuts que ofereix Erasmus + en el seu programa de Servei de Voluntariat
Europeu. El projecte de SVE entre Rota Jovem i Esplac encara està pendent d’aprovació per
part del programa Erasmus + i fins a finals de juny no en sabrem la ressolució.
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Aquest ajut consistirà en :
- 275 euros pel viatge d’anada i tornada.
- 608,3 euros mensuals per cobrir despeses d’allotjament, manutenció, transport diari, i altres
despeses relacionades amb el participació en el projecte (inscripcions a formacions etc)
- 122 euros menusals de diners de butxaca
- Accés a la plataforma online d’Erasmus + pel suport d’aprenentatge d’idiomes.

Procés de selecció
Qui pot inscriure’s a aquesta oportunitat:
Qualsevol moni d’Esplac que,
• Sigui actiu/a a l’esplai o en qualsevol dels espais de participació d’Esplac (EGS, comissions i
grups de treball, EquiCo).
• Tingui entre 18 i 28 anys.
• Tingui motivació per treure un màxim aprofitament de l’experiència
• Tenir la ment oberta i predisposició a enfrentar reptes propis de la interculturalitat.
• Es comprometi a realitzar totes les accions de seguiment, de formació i de difusió
vinculades a l’experiència, més enllà de les la pròpia estada:
• Atendre totes les qüestions logístiques i burocràtiques que se li demanin des de les
organitzacions participants.
• Assisitir a les formacions obligatòries de l’agència nacional de Erasmus + (formació
inicial, intermitja i final)
• Realitzar formacions d’aprenentatge de la llengua (portuguès) amb les facilitats que
se li indiquin des de l’entitat d’acollida.
• Mantenir a la comissió internacional d’Esplac informada de l’evolució del projecte,
escrivint un mail mensual.
• Fer aportacions regulars al blog que es crearà per a aquest projecte així com al
somesplai (amb cròniques, àlbums de fotos, articles de relfexió, etc).
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Criteris de selecció:
A l’hora de fer la selecció, tindrem en compte certs factors que creiem que poden ajudar a que el o
la candidata pugui treure un bon aprofitament de l’experiència i la sàpiga compartir i, pugui fer
una bona representació d’Esplac durant l’estada i participar en totes les accions que aquest
projecte implica. Per tant, valorarem positivament els següents factors:
• Grau d’implicació del o la candidata a l’esplai i/o a Esplac.
• Grau d’implicació a Esplac per part de l’esplai al qual pertany el o la candidata.
En cas d’empat, utilitzarem el criteri de balanç de gènere entre totes les persones seleccionades en
les quatre convocatòries.
L’entitat d’acollida participarà en tot moment d’aquest procés de selecció.
El procés de selecció inclou:

1- Emplenar aquest formulari FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
2- Demanar una carta de recomanació del vostre esplai en la que breuement us donguin suport
com a candidats/es en aquiests procés de selecció i enviar-la a Iinternacional@esplac.cat
3- Escriure una carta de motivació en anglès per a presentar-vos a l’altra entitat, les vostres
aficions i interessos i la vostra motivació per participar en aquest projecte. Enviar-la també a
internacional@esplac.cat
4- La Secretaria Tècnica podria demanar una entrevista amb les/les candidates abans de tancar el
procés de selecció.
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