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1 Què és el Servei de Voluntariat Europeu?
El Servei de Voluntariat Europeu (SVE), European Voluntary Service (EVS) en anglès,
és un programa de la Comissió Europea que en el marc de l’Erasmus + té com a
objectiu oferir a joves europeus/es un procés d’aprenentatge formal, no formal i
informal dins els àmbits de l’educació, la formació i la joventut.
Les persones participants tenen l’oportunitat de participar en un procés de formació
personal a través de la vivència d’una experiència intercultural on treballaran en equip,
donaran suport i participaran activament en un projecte de l’àmbit social, cultural,
mediambiental o educatiu. Aquest procés els permetrà desenvolupar una consciència
europea i adquirir habilitats i coneixements útils en contextos tant personals com
professionals.

Persona
voluntària (tu)

2 Qui hi està implicat?
1. La persona voluntària (tu)
2. L’entitat d’enviament (la FAS)
3. L’entitat d’acollida (el teu projecte)

Entitat
d’enviament
(FAS)

Entitat
d’acollida
(projecte)

3 Quins són els requisits?


Tenir entre 17 i 30 anys



Disposar d’entre 2 i 12 mesos per realitzar el projecte



Tenir motivació per gaudir d’una experiència intercultural inoblidable



Tenir ganes de viure en un altre país



Nivell d’anglès (o idioma del país corresponent) suficient per comunicar-se

4 Com i què finança el projecte?
Al formar part del programa Erasmus + de la Unió Europea (UE), com a voluntària no
has de pagar res. El programa cobreix les següents despeses:


Allotjament



Transport anada/tornada (preu fixat segons distància entre països)
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Transport intern



Mensualitats:


Diners per menjar



Pocket Money (diners de butxaca)



Formació lingüística (de l’idioma del país de destí)



Assegurança

5 Passos a seguir
5.1

Cerca de projectes

Per trobar els diferents projectes d’EVS pots consultar la base de dades de la
Comissió Europea, altres portals com COCAT, Fundació Catalunya Voluntària o als
següents grups de Facebook: Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3, Facebook 4.
Per filtrar els projectes et pots fer les següents preguntes:
On vull anar?

Quant de temps?

Quina temàtica m’interessa? ...

5.2

Contacte amb les entitats

Un cop hagis trobat projectes que t’interessin, és moment de preparar el currículum
vitae i la carta de motivació (normalment en anglès). Recomanem adaptar la carta de
motivació a cada projecte i si es tenen dubtes contactar amb la entitat via correu
electrònic.
Els projectes reben moltes sol·licituds i en general el procés de selecció és lent.
Habitualment poden passar setmanes entre el procés de selecció i l’inici del projecte.
No et desesperis si tardes en rebre resposta i no esperis a l’últim moment per a fer
arribar la sol·licitud.

5.3

Confirmació de la plaça

Enhorabona! Això vol dir que un projecte ha acceptat la teva sol·licitud. Posa’t en
contacte amb ells per aclarir els últims dubtes que et puguin sorgir i donar el vistiplau
definitiu.
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5.4

Contacte amb la FAS

Un cop hagis confirmat el projecte posa’t en contacte amb la FAS i prepararem la
formació de sortida i ens posarem en contacte amb l’entitat receptora per tenir-ho tot a
punt per quan comencis el projecte.

5.5

Fes la maleta!

Últim pas del teu EVS. Fes la maleta i prepara’t per gaudir de la experiència!

Tens alguna pregunta?
Contacta amb nosaltres!
Fundació Autònoma Solidària
Edifici L’Àgora, Plaça Cívica
Campus de la UAB, 01893 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
fas.voluntariat@uab.cat
fas.sve@uab.cat
+ (34) 93 581 47 15
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