
  
 
 

Tipus de projecte 

COS EUROPEO DE SOLIDARITAT  
 

Nom del projecte Centre juvenil aha 

Temàtica  

Joventut, comunicació, creativitat 

Lloc Dornbirn, Austria 

Dates i duració 
06.09.2021 – 31.07.2022 (11 mesos) 

Nombre de  places 

disponibles 

 

1 

Data límit No especificat – unes setmanes abans de que comenci el 
projecte 

 

Organització 

d’acollida 

 

aha – Jugendinformationszentrum 

Descripció/ 

Tasques/ 

Característiques 

El "aha - Jugendinformationszentrum" és un centre       

d'informació juvenil que ofereix informació     

actualitzada sobre qüestions relacionades amb els joves.       

Es troba a la província de Vorarlberg, la regió més          

occidental d'Àustria. 

El principal target grup són els joves d'entre 13 i 30 anys. 

Es proporciona informació sobre educació i formació,       

ocupació, viatges, ciutadania activa, activitats de      

lleure, qüestions legals, salut, política, etc. 

Altres aspectes centrals són els nostres objectius,       

activitats i tallers per cobrir aspectes com ara        

ciutadania activa, valors democràtics, interès     

transnacional i solidaritat, igualtat, diversitat i      

inclusió, empoderament juvenil, facilitador presa     

de decisions informades, educació entre iguals en matèria        

no formal i informal. 

El departament internacional de la nostra organització       

també coordina la regió activitats dels programes       

"Erasmus +" i "Cos de Solidaritat Europea"; coordinar        

tots els projectes de voluntariat local, així com        

enviar voluntaris i informar a les organitzacions       

juvenils sobre diverses oportunitats de finançament. 

 

Activitats: 

 

https://www.aha.or.at/


  

 

El voluntari treballarà cinc dies a la setmana 34 hores,          

incloent curs d’alemany. Normalment tindran els caps de        

setmana lliures i tindran dos dies de vacances al mes. 

A la nostra organització, els voluntaris tindran una        

experiència de voluntariat diversa, 

on poden conèixer molta gent i provar treballant en         

diferents àrees. Després d’haver estat introduït a les        

diferents àrees, el voluntari està obert a expressar-se i         

aprofundir en el seu camp d’interès. Les nostres        

principals àrees que han demostrat ser de qualitat són: 

 

-Digital and social media (comunicació,     

marketing, disseny, vídeo, fotografia) 

-Tallers per a joves 

-Organització d’esdeveniments 

-Projecte individual (en funció dels interessos de       

voluntari) 

 

 

Més informació i 

com inscriure’s 

Com sol·licitar-ho: si voleu participar en aquest projecte, 

envieu CV i Carta de motivació en anglès a: 

susanne.sparr@aha.or.at 

 

 

mailto:susanne.sparr@aha.or.at

