
1.     Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας με ευάλωτες ομάδες σε 

κοινωνικό συνεταιρισμό, 2-3/2018- 2-3/2019, Ιταλία  

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary 

Service, E.V.S.) στην Ιταλία.  

 To πρόγραμμα αφορά κοινωνική εργασία στα κοινωνικά κέντρα που λειτουργεί ο κοινωνικός 

συνεταιρισμός "Margherita" (www.cooperativamargherita.org/en)στην Ιταλία. Ο εθελοντής θα 

απασχοληθεί σε ένα κέντρο απασχόλησης και υποστήριξης παιδιών από ευάλωτες ομάδες αλλα θα 

μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε διάφορα άλλα κέντρα του συνεταιρισμού (π. χ. κέντρα 

φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα ατόμων με ειδικές ανάγκες).  Οι εθελοντές θα υποστηρίξουν τη 

λειτουργία αυτών των κέντρων, έχοντας την καθοδήγηση που απαιτείται από τους εργαζομένους του 

κοινωνικού συνεταιρισμού.  

Έναρξη: εντός Φλεβάρη-Μάρτη 2018 

Διάρκεια: 12 μήνες  

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική καθ'ολη τη διάρκεια του προγράμματος.       

Περιοχή: Sandrigo, βόρεια Ιταλία. 

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά). 

Το μετ'επιστροφής κόστος ταξιδιού καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ. 

Παρέχεται ένα μεσημεριανό γεύμα τις καθημερινές και δίνεται ένα μηνιαίο επίδομα 120 ευρώ για τα 

λοιπά έξοδα διατροφής.  

 

Εκτός από το επίδομα διατροφής δίνεται και ένα μηνιαίο επίδομα 115 ευρώ για την κάλυψη άλλων 

προσωπικών εξόδων.   

Παρέχεται ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.  

Παρέχονται μαθήματα ιταλικής γλώσσας. 

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση). 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμετοχής 

Youthpass.  

Δεν απαιτείται εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο, το 

πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και 

άτομα που έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά ή εθελοντικά με ευάλωτες ομάδες (ιδιαίτερα με παιδιά).  

Δηλώσεις συμμετοχής: mail: info@nuestromundo.gr 

(«Εμείς και ο Κόσμος», www.nuestromundo.gr) 

 

Διαδικτυακή ανάρτηση της ανακοίνωσης: http://blog.nuestromundo.gr/2017/11/12018-12019.html 
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2.     Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε σχολεία και 

οργανισμούς νέων, Dolný Kubín, Σλοβακία, 2018  

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary 

Service, E.V.S.) στη Σλοβακία. 

   

Εναρξη: το αργότερο μέχρι 1/7/2018, σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί απο κοινού με τον 

εθελοντή. 
Διάρκεια: 6 μήνες ή 12 μήνες. Επιλέγει ο εθελοντής.   

Περιοχή: Dolný Kubín, Σλοβακία 

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά) 

Θέσεις για 'Ελληνες εθελοντές: 2   

Οι αρμοδιότητες αφορούν την υποστήριξη των δράσεων του δημοτικού σχολείου  Janko Matuska 

Primary School (https://zsjmdk.edupage.org/). Συγκεκριμένα αφορούν τη διοργάνωση 

απογευματινών εργαστηρίων κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών κατά 

τον ελεύθερο τους χρόνο. Ενδεικτικά εργαστήρια περιλαμβάνουν την εκμάθηση χειροτεχνείων, τη 

διοργάνωση μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, κ.α. 

 

Οι δραστηριότητες που θα αναλάβει ο εθελοντής θα επεκταθούν και σε όλα γυμνάσια της  περιοχής 

και σε τομείς που αφορούν τις δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και έκφρασης των νέων, μέσω των 

δράσεων του οργανισμού Mladiinfo Slovensko (www.mladiinfo.sk).   

  

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής. 

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ και μηνιαία αποζημίωση 120 ευρώ για 

λοιπά έξοδα. 

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ. 

Παρέχεται ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.  

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (βασική γνώση) 

Παρέχεται κύκλος μαθημάτων εκμάθησης σλοβακικής γλώσσας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό 

Youthpass.   

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο το 

πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για αποφοίτους σχολών δημοτικής εκπαίδευσης, ψυχολόγους, 

καλλιτέχνες και άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.  

  

Δηλώσεις συμμετοχής: mail: info@nuestromundo.gr  

(«Εμείς και ο Κόσμος», www.nuestromundo.gr) 

Διαδικτυακή ανάρτηση της ανακοίνωσης:   

http://blog.nuestromundo.gr/2017/09/dolny-kubin-1017-718.html  

 

--  

«Εμείς και ο Κόσμος/Nuestro Mundo» 

www.nuestromundo.gr 

info@nuestromundo.gr 

Ηράκλειο Κρήτης 
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