Cita prèvia per informar-se del Servei Voluntari Europeu
El Servei Voluntari Europeu, a través del Programa Joventut en Acció, us dóna l’oportunitat d’ampliar la vostra formació, viure una
experiència intercultural, conèixer diferents realitats, donar suport al desenvolupament de comunitats locals i ampliar els coneixements d’un idioma
a través de la participació activa en un projecte de voluntariat i solidaritat, el treball en equip i la formació en diferents camps, entre 2 i 12 mesos a
un altre país. En resum, el Servei Voluntari Europeu es defineix com un procés personal de formació no reglada, al llarg del qual, podreu adquirir
una sèrie d’habilitats i coneixements en el context personal i professional.
Des de l’Oficina Jove d’Emancipació us oferim una assessoria especialitzada en el Servei Voluntari Europeu, on podreu informar-vos
sobre el programa, els vostres drets i deures, els requisits de participació, el procediment per la recerca d’un projecte d’acollida i, quan finalment
trieu un projecte que us interessi, gestionarem el vostre enviament i farem el seguiment i l’avaluació, ja que l’Oficina Jove d’Emancipació està
acreditada com a entitat d’enviament.

QUI EL POT DEMANAR
Per participar-hi heu de tenir entre 18 i 30 anys, tenir residència a un estat de la Unió Europea i tenir la motivació i l’interès per comprometre-us
amb una experiència de ciutadania activa i d’educació no formal.

QUAN ES POT FER
L’assessorament es realitza els dimecres.

COM ES POT TRAMITAR
PER TELÈFON:
Podeu sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon de la nostra oficina.
Oficina Jove
Telèfon: 93 403 69 60Informació: 616553628 (WhatsApp)
Horari: De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

PRESENCIALMENT:
Us podeu apropar a la nostra oficina per sol·licitar la cita prèvia.

Oficina Jove
C. Llobregat n° 127. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina Jove
Telèfon: 93 403 69 60Informació: 616553628 (WhatsApp)
Horari: De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan
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