Voluntariat d’estiu
Què es pretén amb els voluntariats d’estiu?
Els objectius principals són compartir, acostar-se a altres realitats i cultures, anar a
aprendre, conèixer situacions educatives diferents i treballar en equip i promoure el
canvi entre les persones participants.

Qui els promou?
A Catalunya: Fundació Educació Solidària.
A Mèxic: Asociación Educación Solidaria en las Californias.
A Senegal i Costa d’Ivori: Association Education Solidaire.

On es porten a terme?
A Mèxic: a Tijuana, Ensenada i Mexicali.
A Senegal: a Dakar, a Sam-Sam i Thiaroye (a prop de Dakar), a Sokone, al centre
del país, a Kabrousse a prop d’Oussouye, a la regió de la Casamance i a
Mampatim, també a la Casamance.
A Costa d’Ivori: a Daloa i a Abidjan.

Què s’hi fa?
Participar en activitats de lleure per a infants i joves, compartint amb els monitors
locals la seva organització i desenvolupament.

Qui pot anar-hi?
Persones majors de 20 anys que volen dedicar una part dels mesos d’estiu a
col·laborar en les activitats que Educació Solidària proposa i que a més, prèvia
entrevista, participen en la formació de Voluntariat i comparteixen els valors i la visió
de la nostra entitat.

Com ens preparem?
La FES organitza, conjuntament amb l’escola Adhara, un curs de formació
d’aproximadament 20 hores de durada reconeguda pel Pla de Formació del
Voluntariat de Catalunya i d’obligatòria participació.
Aquesta formació es composa, entre d’altre coses, per la descoberta del context de
país, del projecte i de la tasca a realitzar gràcies a la participació de persones
voluntàries d’altres anys.

Finançament
Cada persona voluntària s’ha de finançar el seu viatge. Les entitats locals es fan càrrec
de l’allotjament i la manutenció, tot i que es demana una mínima contribució al
voluntari/a per a les famílies i comunitats d’acollida.

I després?
Posteriorment a l’experiència de voluntariat, es porta a terme una darrera reunió de
valoració i avaluació.

Inscripcions o més informació
Truqueu al 93 441 64 06 o escriviu a angels.donate@educaciosolidaria.org

