ESTIU SOLIDARI 2022

Data límit inscripció
31 de Gener
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L'Estiu Solidari és aprendre, és
comprendre, és reflexió, és
compromís, és compartir.
Més informació
voluntariat@fundacioproide.org

https://www.fundacioproide.org
/voluntariat/estiu-solidari

L’ESTIU SOLIDARI és un programa de la
Fundació PROIDE que inicia en el mes de
febrer i finalitza al setembre, i que té en
els mesos de juliol, agost o setembre -i
durant un mes sencer-, el seu moment
àlgid.
En aquest temps de l’estiu el voluntariat,
format en grups, participa directament
en
un
projecte
de
cooperació
internacional per realitzar projectes
d’infraestructura, suport educatiu i
contacte amb les comunitats, als països
on PROIDE treballa. La coneixença de la
realitat social mitjançant diferents visites,
sessions específiques i el compartir
quotidià, permet descobrir tot el
moviment del Sud que treballa per al
canvi social en aliança amb entitats com
la nostra.

Formació
19 de febrer
5 de març
2 i 3 d'abril
21 i 22 de maig
11 de juny
17 de setembre
30h Curs online

Voluntariat
internacional
Requisits:
- Majors de 21 anys
- Pauta completa vacunació
Covid-19
- Fer-se col·laborador de l'entitat

Preu:
- A partir de 1.500€ (30 dies)
Inclou: formació + bitllet d'avió +
assegurança + estada.
Participació a les
escoles rurals a Zona
Reina, Guatemala
Projectes
educatius i de
rehabilitació a
Madagascar

Suport a l'escola
d'educació
especial a Abancay,
Perú
Casal d'estiu
amb població
refugiada a
Saïda, Líban

*

*Projecte especial admissió

Camps de
treball
Requisits:
- Majors de 18 anys
- Pauta completa vacunació
Covid-19
- Fer-se col·laborador de l'entitat

Preu:
- A partir de 600€ (15 dies)
Inclou: formació + bitllet d'avió +
assegurança + estada

Coneix la realitat de la
frontera sud col·laborant en
projectes de lleure infantil i
juvenil a Melilla

Acostar-se a les perifèries
de Nàpols a través
d'activitats de lleure infantil i
juvenil

