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1r pas: ENS CONEIXEM

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: cal 
omplir una fitxa online amb les dades i 
les motivacions personals que trobareu 
a la web www.ongvols.org. Inscripcions: 
del 3 de desembre fins el 25 de gener.

ENTREVISTA PERSONAL: et 
convoquem a tenir una xerrada amb 
algun membre de la comissió de 
voluntariat de VOLS, una bona ocasió 
de conèixer-nos mútuament

2n pas: FORMACIÓ

16 - 17 febrer: Cap de setmana formatiu. 
9 març: Jornada formativa. Sant Adrià 
de Besòs

16 març: Jornada formativa. Barcelona. 

30 - 31 març: Cap de setmana formatiu. 

4 maig: Jornada formativa. Barcelona. 

18 - 19 maig: Cap de setmana formatiu.

16 juny: Celebració de l’Enviament. 

Horaris dels caps de setmana: de dissabte a 
les 10h fins diumenge a les 17h.

Horaris de les jornades formatives:  
dissabte de 10h a 14h.

Organitza: 

 

amb la col·laboració de: 

amb el suport de: 



Voluntariat de curta durada
Conèixer i conviure amb la realitat concreta 
d’un país de l’Àfrica o l’Amèrica Llatina, i 
col·laborar en el treball que s’està realitzant 
a cada projecte. 
Dates: 1 o 2 mesos
Requisits: 
- A partir de 21 anys (naixement abans de 

juliol de 1998)
- Experiència prèvia de voluntariat
- Assistir de forma íntegra al curs de 

formació i a la trobada d’avaluació
- Domini de l’idioma del país
 Quota: 1.500€ (*)

Voluntariat de llarga durada
Conèixer i conviure amb la realitat concreta 
d’un país de l’Àfrica o l’Amèrica Llatina, i 
col·laborar en el treball que s’està realitzant 
a cada projecte, a partir de la formació i 
experiència tant personal com professional. 
Dates: mínim 9 mesos.
Requisits:
- A partir de 21 anys
-Experiència prèvia de voluntariat 

internacional
- Assistir de forma íntegra al curs de 

formació i a la trobada d’avaluació
- Domini de l’idioma del país
Quota: 2200€ (*)

* Les quotes inclouen: curs de formació 
(incloent pernocta i alimentació), el viatge fins 
al lloc del voluntariat, l’assegurança i el visat 
d’entrada al país de destinació. Les despeses 
de l’estada són finançades per la comunitat 
acollidora. S’estableixen 4 terminis per a fer-les 
efectives: 15 febrer, 15 març, 19 abril i 17 maig

3r pas: EXPERIÈNCIA
DE VOLUNTARIAT

Experiència Jove a Tànger: 
Experiència en grup per a conèixer la 
realitat de Tànger i col·laborar en el casal 
d’estiu del Hogar Lerchundi.
Dates: del 29 de juny al 13 de juliol
Requisits: 
- Edat: de 18 a 21 anys (naixement abans 

del 2001)
- Experiència prèvia de voluntariat.
- Assistir de forma íntegra al curs de 

formació i a la trobada d’avaluació
Quota: 575€ (*)

Camp de treball a Ceuta
Experiència en grup per a conèixer el 
fenomen migratori i col·laborar en les 
tasques d’acompanyament a les persones 
beneficiàries del CETI, per la Fundació Elín.
Dates: 15 dies a l’agost
Requisits: 
- A partir de 22 anys (naixement abans 

d’agost de 1997)
- Experiència prèvia de voluntariat
- Assistir de forma íntegra al curs de 

formació i a la trobada d’avaluació
-Recomanable coneixement d’idiomes: 

anglès i/ o francès
Quota: 575€ (*)

4t pas: REVISEM I 
COMPARTIM

14 setembre. “I ara què?” Trobada de revisió, 
compartir experiències i donar continuïtat al 
nostre compromís. Martí Codolar (Barcelona)


