
-Ensenyament
-Projectes ecològics
-Reformes de construccions  
-Animals
-Treball social
-Idiomes
-Companyia per a persones grans 
-Projectes artístics
-Centres de meditació 

Pots trobar més informació
a www.workaway.info

Depèn totalment del projecte, ja que n'hi ha que poden ser d'una setmana i
d'altres que són a llarg termini (d'un mes o més temps). En la cerca del projecte,
pots afegir filtres i per buscar el que més s'adapta als teus interessos. La
quantitat d'hores que es demanen al voluntari depèn del projecte i s'especifica
en cada descripció, tot i que sol ser entre 20 i 35 hores a la setmana.  

Workaway és una plataforma que posa en contacte dues parts: per una banda
organitzacions que necessiten ajuda (anomenats hosts) i per l'altre a persones que
volen ajudar (anomenats workawayers). L'acord general és treballar entre 4 i 5 hores
al dia a canvi d'allotjament i menjar. Hi ha més de 50.000 oportunitats en 170 països
diferents. És una plataforma a nivell mundial amb temàtiques i tasques de tot tipus.

Ser membre de la plataforma workaway té un cost anual de 39 euros si et registres
individualment o de 49 euros a l'any si et registres amb un amic o parella (24,5 euros
cadascun).
De tota manera, per veure els projectes que existeixen no cal pagar. Recomanem investigar
primer les oportunitats de la web i si us agraden uns quants projectes, després podeu fer el
pagament per a poder veure el contacte de les persones amfitriones i d'aquesta forma poder
comunicar-vos amb elles.

En quins àmbits?

Què és el Workaway?

Quant costa ser part de Workaway?

Durant quant temps?

On busco aquests voluntariats?

voluntariat.internacional@udg.edu
Envia'ns un correu a

servei de voluntariat internacional 

Workaway

Qui pot participar?
Qualsevol persona major d'edat pot apuntar-se a la plataforma. 
Alguns amfitrions donen la possibilitat d'allotjar a més d'un voluntari alhora.

i t'ajudem!

https://www.workaway.info/

