
   

  

 

 
Tipus de projecte 

 
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 

 
Nom del projecte  

Circ del Parc Otto Dullenkopf 
 

Temàtica  
Joventut 

 
Lloc  

Karlsruhe, Alemanya 
 

Dates i duració  
1 març 2023 – 29 febrer 2024 

 
Nombre de  places 

disponibles 
 

 
1 participant (18-30 anys) 

 
Data límit  

El més aviat possible 
 

Organització  d’acollida 
 

 
AWO 

 
Despeses  

Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 
la Unió Europea. 

 
Descripció/ Tasques/ 

Característiques 
 

Descripció: 

 

Aquest projecte internacional està coordinat per l'organització 

The Kreisjugendwerk (KJW) of the AWO, que és el 

departament sense ànim de lucre de l'AWO 

(Arbeiterwohlfahrt). Com a organització independent, el KJW 

organitza activitats de lleure per a nens i joves d’entre 6 i 20 

anys, activitats extraescolars i tallers, així com trobades i 

projectes interculturals per a joves d’entre 15 i 27 anys. 

 

 

Tasques:     

 

El voluntari europeu tindrà la possibilitat de conèixer tots els 

àmbits d'activitat de l'Aktions-und Zirkusbüro. Recolzarà les 

ofertes pedagògiques de circ per a infants i joves i podrà, en 

funció dels seus interessos i experiències, desenvolupar i fer els 

seus propis projectes.  

 

 



   

  

 

 

El voluntari contribuirà durant 32 hores a la setmana. Després 

d'una formació bàsica en matèria de circ, el voluntari aviat 

formarà part de l'equip de formadors i ensenyarà als infants les 

disciplines del circ. S'espera que tingui una gran motivació per 

aprendre l’alemany. 

 

 

Perfil participant: 

 

El perfil òptim per obtenir aquesta plaça és una persona molt 

motivada, creativa, amb ganes de ser útil a la comunitat i a 

l'organització, amb capacitat per treballar en equip. 

 

No cal un coneixement profund de l'idioma alemany. Només 

que demostris una gran motivació i ganes d'aprendre. Es 

valorarà experiència amb joves i nens i alguns coneixements 

previs sobre el circ i els seus procediments, així com una bona 

forma física per a les jornades d’aprenentatge i ensenyament 

amb els nens. 

 

 
Més informació i com 

inscriure’s 

  
Omple el formulari que trobaràs en aquest enllaç 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4oK2HEvsIQxCrmfznpP56x4VqKnKOFE-3iKCHgYiCZ4a9WQ/viewform

