
 

 
 

Tipus de projecte 
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 

DE CURTA DURADA 

Nom del projecte Mutual aid 3 The Eco Festival 

Temàtica Medi Ambient, Cultura i creativitat 

Lloc Kazanlak, Bulgària 

Dates i duració 19. 6. – 16. 8. 2021 (2 mesos) 
Nombre de places 

disponibles 
 

2 places 

Data límit No n’hi ha, es tanca la inscripció quan es 
troben els participants. 

Organització 
d’acollida 

 
"Youth Development Center-Mutual Aid" (YDCMA) 

Descripció/ 
Tasques/ 

Característiques 

L'organització "Youth Development Center-Mutual Aid" 
(YDCMA) va ser fundada el 2004. L'objectiu principal de 
l'organització és donar suport al desenvolupament 
dels joves i les seves qualitats físiques, creatives i 
espirituals per a ser bons ciutadans de Bulgària i Europa. 

 
Tasques durant el projecte: 

 
- netejar la naturalesa de la zona 
- presentar el país d'origen a l'esdeveniment 
“Language cafeteria” 
- reunió i treball en projectes amb 

organitzacions mediambientals, turístiques 
i 

acreditades d'ESC 
- rodatge i projecció de pel·lícules ecològiques, 
crear articles sobre bones pràctiques 
mediambientals. 
- organitzar tallers ecològics. 
- presentacions del festival a les escoles locals. 
- organitzar concerts amb talents joves sota la 
marca “Una petita etapa” 

 
Aquest projecte ESC a curt termini permet als voluntaris 
participar en les activitats de la nostra organització i cooperar 
amb altres institucions per organitzar el festival ecològic 
local "Kazanlak" per onzena vegada consecutiva. El projecte 
tindrà lloc a la ciutat de Kazanlak (Bulgària) i: 

 
- Es gravarà un documental sobre el projecte. 
- Tots els voluntaris que participen en el projecte dels països del 
programa de la UE haurien d'estar preparats per treballar com 



 

 

Per inscriure’s: enviar CV y carta de motivació 
amb objecte “Eco Festival 2021” a  

theyouthbg@gmail.com 
 

Si vols més informació, pots consultar aquest document: 
https://bit.ly/3dDNQZm 

 
 

a fotògrafs, escriptors de guions, directors, escriptors i artistes. 
La nostra organització vol mantenir-te entretingut de qualsevol 
manera i ocupar tots els teus sentits! 

El nostre projecte brinda l'oportunitat als joves de diferents 
països d'adonar-se dels seus valors comuns creant diferents 
obres d'art i encarnant en elles les seves pròpies identitats i 
cultures. 

Els voluntaris participaran en el procés de publicació de la 
revista local dedicada als voluntaris, "ДоброволциТЕ" (“Els 
voluntaris”), disponible a la web en format butlletí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació i 
com inscriure’s 


