
   

  

 

 
Tipus de projecte 

               COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 
 

Nom del projecte  
Be present 

 
Temàtica  

Joventut, Educació   
 

Lloc  
Palermo, Itàlia 

 
Dates i duració 

12/03/2022 - 12/12/2022 (9 mesos) 

Nombre de  places 
disponibles 

 

 
2 

Data límit  
Com més aviat millor 

 
Organització  d’acollida 

 
 

Per Esempio Onlus  
 

Despeses  
Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 

la Unió Europea. 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 

Descripció: 

 

“Be present” és un projecte de voluntariat de llarga durada 

en el marc del programa del Cos Europeu de Solidaritat (CES). 

Són 6 places internacionals de les quals dues són per a 

espanyols. L'objectiu general del projecte és sensibilitzar els 

joves europeus amb menys oportunitats sobre el valor de 

l'educació no formal, com a instrument de participació 

activa i inclusió social, brindant-los oportunitats de 

creixement personal i professional, també es col·labora 

en un centre de dones (dins l'equip d'educadors). 

 

Tasques: 

 

Les persones voluntàries donaran suport als educadors al 

centre per combatre l'abandonament escolar prematur i a les 

escoles associades, així com en algunes iniciatives locals. 

 

Participaran activament en la realització de: 

 

- Suport escolar grupal i individual 

- Laboratoris artístics i creatius; 



   

  

- Visites a la ciutat, excursions; 

- Grups de laboratori científic, artístic, creatiu a les escoles i 

curs d'anglès. 

 

Treballaran al centre per combatre la violència de gènere 

abordant paulatinament aquest complex tema, fortament lligat 

a la problemàtica de la joventut i la infància. 

 

Donaran suport al personal en la realització de: 

 

- Jocs i/o activitats artístiques i creatives a la guarderia del 

centre; 

- Laboratoris expressiu-creatius adreçats a les mares, enfocats 

a l'enfortiment de les habilitats parentals; 

- Activitats a l'aire lliure on les famílies visitin llocs d'interès 

històric i cultural i comparteixin una experiència recreativa; 

- Activitats realitzades a les escoles del barri. 

 

A la Ludoteca "Il Giardino di Mare Teresa" donaran suport 

a les famílies que no troben suport en els serveis públics 

dirigits als nens/es. En concret, les persones voluntàries 

participaran en activitats de: 

 

- Suport durant la recepció del nen o nena i les famílies al 

matí; 

- Suport a l'administració per esmorzar, berenar i dinar; 

- Activitats de joc lliure i/o activitats creatives; 

- Activitats psicomotores i consciència corporal; 

- Activitats recreatives a l'aire lliure per a nens i nenes i les 

seves famílies. 

 

A l'oficina de l'associació, els voluntaris estaran involucrats, en 

funció de les seves aptituds i habilitats, en una de les "unitats 

de treball": comunicació, administració i gestió de 

projectes. 

 

També estaran involucrats en el disseny i la implementació de 

diferents activitats transversals:  

 

Banquets informatius, festes i esdeveniments de recaptació de 

fons, campanyes de reclutament voluntari, esdeveniments de 

la ciutat dirigits a promoure temes relacionats amb la no-

discriminació, inclusió social, integració, igualtat 

d'oportunitats, joventut, participació, ciutadania activa, a les 

activitats de planificació participativa, visibilitat i difusió dels 

resultats del projecte. 

 

 
 

  
 
 



   

  

 

 
Més informació i com 
inscriure’s 

 
 
Enviar CV i carta de motivació en anglès a: 
 
voluntariat.internacional@udg.edu amb l’objecte “CES 
  
Be present” com a títol del correu. 
 

mailto:voluntariat.internacional@udg.edu

