SERVEI
VOLUNTARI
EUROPEU
A LA REGIÓ D’OSNABRÜCK –ALEMANYA-

IDEE és una organització sense afany de lucre,
dedicada a potenciar la mobilitat internacional a tots
els nivells i acreditada per a enviar Voluntaris SVE.
DE QUÈ ES TRACTA?
Aquest servei ofereix la possibilitat de participar en accions de
voluntariat dirigides al suport als menors.

Si t'agrada treballar amb nens, ajudar a persones desfavorides,
vols participar en una experiència de voluntariat i al mateix
temps vols:
•
•
•
•
•

Millorar el teu currículum.
Aprendre alemany.
Millorar personalment i professional.
Adquirir noves habilitats.
Conèixer Alemanya.

AQUEST ÉS EL TEU PROJECTE!

QUI POT PARTICIPAR-HI?
Qualsevol persona que tingui entre 18 i 30 anys, estudiant o
acabat de titular en Educació, Psicologia, Treball Social, Medicina,
Integració Social o CF Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

EL PROCÉS DE SELECCIÓ I LA PARTICIPACIÓ EN UN SVE ÉS
TOTALMENT GRATUÏT!
A canvi de la teva aportació com a voluntari, el SVE et
proporciona: allotjament, manutenció, transport, despeses de
viatge i uns diners de butxaca mensuals per a les despeses
corrents.

Organització d’acollida dels voluntaris
Dialog és una organització sense afany de lucre de la regió d'Osnabrück,
adreçada a l'orientació familiar i especialitzada en el suport a menors
amb carències afectives.
Molts d'aquests nens són refugiats sense companyia, que necessiten
suport psicològic i humà, i també nens de 6 a 14 anys amb patrons de
comportament especial a causa de malalties psiquiàtriques derivades
d'abusos o experiències violentes.

A TENIR EN COMPTE:
•
•
•
•
•
•

Data d'inici entre març i agost, amb una durada de 6 mesos.
Dialog es troba en una bonica zona de camp.
Treball constant amb l'hospital de nens d'Osnabrück.
Treballen amb teràpies alternatives (equinoteràpia).
Relació amb institucions de la zona.
Tutorització constant per part de psicòlegs i pedagogs.

INCLÒS:
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Diners per a despeses: S'abonaran uns diners per a despeses per import de 150,00 €
mensuals. El pagament es realitzarà per transferència a finals de cada mes.
Manutenció: En general, els àpats es realitzaran a les instal·lacions durant la jornada de
treball. Els dies lliures, vacances, etc., s'abonarà un import total de manutenció de 8,20 €
diaris. Pels dies proporcionals s'abonarà l'esmorzar amb 1,73 € i el dinar o sopar amb
3,23 € respectivament. Per a aquests casos caldrà aportar comprovants. El pagament es
realitzarà per transferència a finals de mes.
Allotjament: Es posarà a disposició un allotjament moblat que podrà ser un allotjament
individual amb una família d'acollida o una residència amb altres voluntaris del projecte.
Transport: Es donarà un tiquet d'autobús al voluntari. Si no es pot arribar al lloc de
treball amb autobús, es posarà una bicicleta a la seva disposició.
Costos del viatge: Dialog realitzarà i abonarà directament la reserva del vol / tren, etc.
Curs d’idioma: D'acord amb les normes del SVE es realitzaran proves d'idioma abans i
després del SVE. El voluntari obtindrà les dades d'accés per a l'eina lingüística online OLS.
A més, s'oferiran cursos d'idioma, la durada i la freqüència dels quals, dependrà de les
necessitats dels voluntaris.
Jornada laboral: La jornada laboral setmanal és de 38 hores repartides en 5 dies. El
temps destinat als cursos d'idioma addicionals es computarà com a jornada laboral. Els
horaris es publicaran en un pla de servei de la instal·lació corresponent. També és
possible que la jornada laboral es desenvolupi durant els caps de setmana. Es garantiran
dos dies lliures setmanals, tot i que no es pot assegurar que siguin consecutius. Els
voluntaris podran ser assignats en l'horari comprès entre les 6: 00h i les 22: 00h.
Vacances: El voluntari té dret a 24 dies de vacances.
Assegurança: D'acord amb les normes del Programa de SVE.
Formació: Formació prevista d'acord amb les normes del Programa de SVE.
Tutor: El voluntari tindrà una persona de contacte que li serà assignada abans de la seva
arribada i estarà disponible per a qualsevol pregunta.
Normes de la casa: Les normes de la casa es comentaran en cada instal·lació.
Títol escolar: S’ajudarà en el reconeixement de títols escolars estrangers.
Contracte laboral: Hi ha la possibilitat d'aconseguir un contracte laboral fix, sempre que
es compleixi amb els requisits mínims (nivell d'idioma mínim B2, títol reconegut per a
l'assistència fixa a la infància i la joventut d'acord amb les normes de la Baixa Saxònia)
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