Què és una Activitat de voluntariat?
El voluntariat és una activitat solidària no remunerada i a temps complet que es pot
realitzar al propi país o a altres d’Europa. Els voluntaris i voluntàries es comprometen a
col·laborar amb organitzacions que contribueixen a millorar les comunitats locals. Els
joves tindran l’oportunitat de participar en una experiència enriquidora i guanyar noves
competències i habilitats per al seu desenvolupament personal, educatiu, social, cívic i
professional, millorant la seua ocupabilitat i exercint paper actiu a la societat.
Els projectes de voluntariat poden realitzar-se de manera individual o en equip:
- Voluntariat individual: voluntariat a temps complet, amb una duració de 2 a 12 mesos.
En casos justificats, especialment per a fomentar la participació de joves amb menys
oportunitats, s'accepta que l'activitat tinga una duració d'entre 2 setmanes i 2 mesos. El
voluntariat individual pot dur-se a terme en el propi país de residència del jove voluntari o
en un altre país.
-Voluntariat en equip: activitat solidària que permet a grups de 10 a 40 joves procedents
d'almenys dos països, realitzar un servei de voluntariat d'entre 2 setmanes i 2 mesos (per
exemple, en períodes de vacances).
Qui pot participar?
Per participar únicament has d'estar registrat al portal CES //europa.eu/youth/solidarity_es
Els joves a partir de 17 anys es poden registrar al portal, encara que l’activitat sols podrà
iniciar-se a partir dels 18 anys. Després de registrar els teus interessos i altres dades,
podràs conéixer tots els projectes disponibles i ser contactat per les organitzacions
interessades amb comptar amb la teua ajuda.
Amb quin suport financer conte?
El programa et facilitarà diners pel teu viatge, allotjament i manutenció. A més, rebràs
diners de butxaca per a les teues despeses personals. Podràs millorar o aprendre l’idioma
del país escollit, generalment a través d’un programa d'aprenentatge en línia.
Amb quin suport formatiu i de suport conte?
Aquest és un programa formatiu a l’àmbit de l’educació no formal que et permetrà
aconseguir habilitats i capacitats molt valuoses per la teua vida personal i professional. En
termes generals i segons la duració de l’activitat, participaràs d’un cicle formatiu que
contindrà unes sessions informatives al teu país, abans d’iniciar el projecte, d’una
formació a l’arribada durant els primers mesos, d’unes sessions d’avaluació a meitat de
l’activitat i de la possibilitat de participar en esdeveniments anuals a la tornada al teu país.
Durant l’activitat comptaràs amb una persona que supervisarà les teues tasques i, d’una
altra, que et farà de tutora per donar-te suport en aspectes més personals i t’ajudarà a
formar part de la comunitat local.

Quin certificat aconseguiré?
El Youthpass és una eina que documenta i certifica els resultats de l'aprenentatge dels
participants en el programa Erasmus+ Joventut i en el Cos Europeu de Solidaritat. Els
joves participants en el Cos Europeu de Solidaritat poden treballar en el seu certificat
Youthpass amb el suport del seu tutor, descrivint les activitats realitzades durant el seu
projecte i reflexionant sobre les competències adquirides.
A quins països es pot dur a terme?
Els projectes de voluntariat, es poden realitzar als Estats membres de la UE o en un dels
següents països:
República de Macedònia del Nord, Turquia, Liechtenstein, Islàndia, Noruega, Albània,
Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Sèrbia, Armènia, l'Azerbaidjan, Bielorússia,
Geòrgia, Moldàvia, Ucraïna, Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, el Marroc,
Palestina, Síria, Tunísia, Federació de Rússia
Llista de preguntes freqüents https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es
Exemples de projectes
Els temes i les organitzacions que proposen projectes amb activitats de solidaritat són
molt variades, hi ha projectes que tenen relació amb el medi ambient i canvi climàtic, amb
activitats d’inclusió per a joves i xiquets, de suport a persones amb discapacitat, per cuidar
del benestar dels animals, de suport a centres juvenils o centres educatius, entre d’altres.
El Cos Europeu de Solidaritat es basa en l’experiència anterior del Servei Voluntari
Europeu.
Si busques inspiració, consulta les experiències d’altres joves
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/ca/jovenes

