Tipus de projecte

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Nom del projecte
Permaculture in a village community
Temàtica
Medi ambient - Creativitat
Lloc
Dates i duració

Nagyszékely, Hongria
01/03/2022 - 30/10/2022 (8 mesos)

Nombre de places
disponibles

1

Data límit
Com abans millor
Organització d’acollida
Two Towers of Nagyszékely Association
Despeses

Descripció/ Tasques/
Característiques

Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de
la Unió Europea.
Descripció:
T’interessa
la
vida
natural?
Voleu
conèixer
l'autosuficiència i les solucions creatives? Vine a un bonic
poble hongarès i converteix-te en un dels nostres 3 voluntaris a
llarg termini!
Els participants ajuden en diverses granges ecològiques.
Poden triar el perfil que els interessa entre els tres següents:
1. Jardineria natural al jardí forestal i processament
d'aliments per a la cuina vegetariana.
2. Cura d’animals a una granja amb cabres, cavalls, vaques i
pollastre. Procés des de pasturatge fins a formatge.
3. Confecció de roba amb tècniques de reciclatge al taller de
costura artística.
Els voluntaris també ajuden en altres tasques (segons el seu
interès):

- Ajuda al taller creatiu local de joves.
- Renovació i reparació de cases tradicionals de fang.
- Programes interactius dirigits per a nens

Els
voluntaris
podran
assistir
a
les
activitats
d’autosuficiència on aprendran els detalls tècnics dels
processos utilitzats. Coneixeran les maneres de crear hàbitats
ecològics que serveixen d’inici natural per a éssers humans,
plantes i animals. També adquiriran mètodes bàsics de
planificació de permacultura.
Descobriran estils de vida saludables, naturals i
sostenibles en una comunitat amable. Poden aprendre a
produir aliments de la mà de destacats experts en jardineria
ecològica, viure en una granja que respecta els animals;
dissenyar i cosir roba a partir de materials reciclats.

Més informació i com
inscriure’s

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

