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CANDIDATURAS
Até 5 de maio 2019 envia a tua carta de motivação e CV/ percurso de vida, em inglês, para 
juventude@cm-odemira.pt ou entrega na Casa da Juventude, em Odemira.
Deves indicar especifi camente a que projecto(s) te candidatas, sendo que te podes candidatar a mais do que um. Os 
teus interesses e motivação para participar devem ser claramente referidos na Carta de motivação.



ZAVOD MANIPURA Data: 03/07/2019 - 01/09/2019 
(2 meses)

Local: Begunje Na Gorenjskem 
(Eslovénia)

Organização de acolhimento: 
Zavod Manipura

Organização de envio:
 Município de Odemira

ESLOVENIA  

(2 Voluntários)

ORGANIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO:
Zavod Manipura é uma pequena associação 
com muita experiência em voluntariado 
internacional para jovens. Trabalham com 
o Serviço Voluntário Europeu desde 2008 
e acolheram mais de 100 voluntários de 
diferentes países. Organizam oficinas e 
actividades de tempos livres para crianças 
e jovens locais, como artesanato, activida-
des de ar livre, actividades criativas, jogos, 
desportos, noites temáticas, oficinas de 
aprendizagem intercultural… Zavod Mani-
pura gere o Centro para Crianças e Jovens 
de Poljce.
www.zavod-manipura.org

CONTEXTO LOCAL:
Begunje na Gorenjskem é uma região rural, 
numa área de grande beleza natural, no 
pequeno país da Eslovénia (população 2 mi-
lhões). A região é perfeita para voluntários 
que gostem de natureza. É possível andar 
a pé pelas florestas e pelas montanhas, 
andar de bicicleta, nadar no famoso lago 
Bled (que se situa a 10km de distância), vi-
sitar a Garganta de Vintgar… E aqueles que 
preferem cidades podem visitar Radovljica 
e Kranj, tal como a capital Ljubljana que 
não se encontra muito longe.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO DE 
VOLUNTARIADO:
Dois voluntários/as serão acolhidos/as pela 
associação Zavod Manipura durante dois 
meses, sendo inseridos num grupo de 10 
voluntários (no total) com jovens oriundos 
de Portugal, Lituânia, Itália e Reino Unido. 
O projecto acontece na Eslovénia, na aldeia 
rural de Poljce (Begunje na Gorenjskem), e 
consiste em desenvolver actividades lúdi-

cas e criativas com crianças no Centro para 
Crianças e Jovens de Poljce. As tarefas 
incluem também tarefas de manutenção do 
espaço e cuidar dos animais da quinta.

O Centro para Crianças e Jovens de Poljce 
está aberto de quarta-feira a sábado, no 
período lectivo, e de segunda a sexta-feira 
durantes as férias escolares. Organizam 
actividades criativas, jogos, artesanato, 
desportos, actividades culinárias, contos 
e outras oficinas para crianças em idade 
pré-escolar e escolar. É sempre interessan-
te quando os voluntários preparam uma 
apresentação do seu país.

Uma vez por mês acontecem oficinas para 
pessoas portadoras de deficiência. Também 
há muito trabalho prático a ser feito: ajudar 
a limpar e a renovar a casa, construir mate-
riais para brincar no parque infantil, jogos 
de madeira e pequenos móveis. Há que 
tomar conta dos animais, também - gatos, 
coelhos, hamster e cabras - tal como da 
horta. Há muita relva para cortar e árvores 
de fruta para cuidar. 
Os voluntários terão muitas oportunidades 
para aprender novas aptidões, serem úteis 
e criativos!

TAREFAS:
- Desenvolver actividades lúdicas e criati-
vas com crianças. Durante o verão fazem-
-se muitos jogos com água, portanto os 
voluntários devem estar preparados para 
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se molharem num ou noutro dia :)
- Actividades do clube de jovens (uma ou 
duas vezes por semana): desportos, jogos 
de tabuleiro, outros jogos;
- Trabalho de jardim: cortar relva, manter 
a horta;
- Tratar dos animais: coelhos, cabras, co-
baias, gatos, hamster;
- Trabalho prático: renovar a casa, construir 
novas estruturas dentro e fora;
- Actividades solidárias fora da nossa orga-
nização: uma vez por mês apoiamos uma 
quinta com animais resgatados, fazemos 
actividades com pessoas portadoras de 
deficiências, apoiamos actividades pontuais 
de organizações parceiras como a Cruz 
Vermelha.

ALOJAMENTO/ COMIDA/ TRANSPORTES:
A casa onde os voluntários serão alojados 
situa-se na aldeia solarenga de Poljce, per-
to de Begunje na Gorenjskem. O escritório 
e oficina criativa encontram-se no rés-do-
-chão, a sala de brincar no sotão. 
Os voluntários ficam alojados no primeiro 
andar, que compreende 4 quartos de dor-
mir, uma cozinha, uma sala com terraço e 2 
casas-de-banho. Cada quarto é partilhado 
por 2 ou 3 voluntários. Em volta da casa 
existe um grande jardim.
Os voluntários recebem diariamente 5€ 
para comida e 4€ de dinheiro de bolso e 
preparam as suas próprias refeições. Serão 
disponibilizadas bicicletas e bilhetes de 
autocarro para descobrir as redondezas.

PERFIL:
Motivação da/o voluntária/o para trabalhar 
com crianças, manter o jardim e cuidar de 
animais.

A/o participante compromete-se a partilhar 
a sua experiência com outros jovens de 
Odemira, durante o voluntariado (escreven-
do um testemunho) e depois de terminada 
a actividade internacional.

Na selecção dos participantes não é 

relevante o nível de formação académi-
ca e não faremos distinção em relação à 
origem étnica, religião, orientação política 
ou sexual. Relevante é a motivação da/o 
jovem, expressa na sua carta de motivação. 
Será tomado em consideração o balanço de 
género no grupo dos voluntários seleccio-
nados.

As vagas Odemira na Europa destinam-se a 
jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes 
em ou naturais do concelho de Odemira. 



CAZALLA INTERCULTURAL Data: 01/07/2019 - 31/07/2019 
(1 meses)

Local: Lorca (Murcia - Espanha)
Organização de acolhimento: 

Cazalla Intercultural 
Organização de envio:

 Município de Odemira

ESPANHA

ORGANIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO:
Cazalla Intercultural é uma associação local 
de Lorca (Murcia), no sudeste da Espanha. 
Desde 1994 vem desenvolvendo muitas 
actividades na área da Juventude. Nos 
últimos seis anos focou-se em activida-
des sociais e de integração envolvendo 
jovens imigrantes e jovens com menos 
oportunidades, organizando actividades 
educacionais como cursos de língua para 
jovens imigrantes e aulas de apoio a 
crianças imigrantes. Desenvolveu assim 
cursos sobre aprendizagem intercultural e 
sociedades multiculturais - a nível local - 
como ferramenta para encarar problemas 
de integração social.
Cazalla funciona em 3 áreas fundamentais:
1) Serviço Voluntário Europeu, enquanto 
entidade de envio, acolhimento e coorde-
nação.
2) Cooperação internacional na área da Ju-
ventude, com grande envolvimento em pro-
jectos de intercâmbios jovens e focando-se 
também na troca de experiência e trabalho 
em rede nas áreas dos Direitos Humanos, 
violência baseada em género, participação 
e qualidade do trabalho com juventude.
3) Trabalho local de Juventude, mantendo o 
centro de informação para jovens e projec-
tos locais que promovem a participação dos 
jovens, a integração de migrantes e a luta 
contra o racismo e a discriminação. 
http://cazalla-intercultural.org 
https://www.facebook.com/cazalla.intercul-
tural 

CONTEXTO LOCAL:
Lorca é município e cidade, situada na 
comunidade de Murcia no sudeste da Es-
panha e a 58km da cidade de Murcia. Tem 

uma população de cerca de 400 mil habi-
tantes. Lorca é o município com a maior 
área de Espanha com 1675,21 km2 . Nesta 
cidade encontra-se o castelo de Lorca e a 
igreja dedicada a St. Patrick.

Descrição do projecto de voluntariado:
Dois voluntários/as serão acolhidos/as pela 
organização Cazalla Intercultural em Lorca 
(Murcia, Espanha), por um mês, apoiando 
as actividades do Centro de Juventude 
dirigidas a crianças e jovens locais.

TAREFAS:
- Apoiar o desenho de actividades para 
crianças e jovens locais, promovendo a in-
clusão de pessoas com menos oportunida-
des e desenvolvendo conhecimento sobre 
direitos humanos, a aprendizagem inter-
cultural e a criatividade! Tudo isto usando a 
metodologia da Educação Não Formal;
- Apoiar a coordenação do Centro de Ju-
ventude preparando actividades, ajudando 
nas tarefas administrativas e participando 
activamente nas actividades locais;
- Trazer o seu próprio ponto de vista, res-
peitar os outros e contribuir com as suas 
ideias que poderão ser implementadas a 
nível local.

ALOJAMENTO/ COMIDA/ TRANSPORTES:
A organização Cazalla disponibilizará aos 
voluntários um apartamento inteiramen-
te equipado, a ser partilhado com outros 
voluntários participando na actividade. Os 
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quartos são individuais, sendo partilhadas 
a cozinha, a sala e a casa de banho. Os 
voluntários preparam as suas próprias 
refeições e são responsáveis pela lavagem 
das suas roupas e pela limpeza da casa, tal 
como pela boa utilização dos equipamentos 
disponíveis. Deve ser mantido o silêncio 
entre as 24h e as 08h.

PERFIL:
- motivação e entusiasmo da/o voluntária/o 
para trabalhar com jovens;
- capacidade de organizar o seu trabalho e 
de sugerir ideias, sendo dada prioridade a 
quem apresenta experiência de voluntaria-
do anterior;
- será apreciada a criatividade, jovens com 
hobbies interessantes que possam sugerir 
actividades simples para realizar com as 
crianças e jovens do centro;
- saber falar espanhol ou árabe pode ser 
muito útil (embora não seja obrigatório)! 

A/o participante compromete-se a partilhar 
a sua experiência com outros jovens de 
Odemira, durante o voluntariado (escreven-
do um testemunho) e depois de terminada 
a actividade internacional.

Na selecção dos participantes não é 
relevante o nível de formação académi-
ca e não faremos distinção em relação à 
origem étnica, religião, orientação política 
ou sexual. Relevante é a motivação da/o 
jovem, expressa na sua carta de motivação. 
Será tomado em consideração o balanço de 
género no grupo dos voluntários seleccio-
nados.

As vagas Odemira na Europa destinam-se a 
jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes 
em ou naturais do concelho de Odemira. 



SOLIDARITES JEUNESSES Data: 01/08/2019 - 31/08/2019 
(1 meses)

Local: Eco-camp Site La Ferté-
Alais (Essone-França)

Organização de acolhimento: 
Solidarités Jeunesses  
Organização de envio:

 Município de Odemira

FRANCA

ORGANIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO:
Solidarités Jeunesses é um movimento 
francês de educação não-formal, com os 
princípios fundamentais do compromisso 
voluntário, da vontade política e da soli-
dariedade social. A sua acção é influen-
ciada pela visão de uma sociedade onde o 
progresso é de cariz social, onde o respeito 
pelos seres humanos e pelo ambiente 
são fundamentais e onde é encorajada a 
liberdade para escolher, para sonhar e para 
resistir.
As actividades são dirigidas a todas as 
pessoas, independentemente do género, da 
origem social e cultural ou da nacionalida-
de, no sentido da construção e manutenção 
da paz, através da criação de ligações 
sociais interculturais e internacionais. A 
pedagogia é participativa, apoiando a inicia-
tiva e compromisso pessoais e combinando 
as aptidões e inteligências de todos os 
voluntários, membros e pessoal.
A associação Solidarités Jeunesses com-
põe-se de um secretariado nacional basea-
do em Paris e 8 delegações regionais. As 
delegações acolhem voluntários oriundos 
de França e de todo o mundo, por períodos 
curtos e longos, e oferecem assistência 
a jovens com menos oportunidades, no 
sentido da Inclusão e solidariedade. Todas 
as delegações se encontram em ambientes 
únicos, como castelos, antigos campismos, 
aldeias isoladas no coração de monta-
nhas e antigas fábricas. Cada um destes 
locais vem sendo renovado com o apoio 
de voluntários, trabalhadores e pessoal 
permanente.
www.solidaritesjeunesses.org

CONTEXTO LOCAL:
O projecto de voluntariado acontece na 
delegação Vir’Volt, que tem por objectivo di-
namizar campos de trabalho internacionais 
para jovens que vêm dos meios urbano e 
rural da região de Ile-de-France. Vir’Volt 
pretende misturar participantes internacio-
nais, jovens em situação de exclusão social 
e habitantes locais. O conceito-chave é a 
vivência em comum, de forma a que cada 
indivíduo encontre o seu local no grupo, 
independentemente de onde venha ou para 
onde se dirija.

A vila La Ferté-Alais situa-se no parque 
natural de Gâtinais, no vale do rio Essone. 
A vila tem tido várias experiências de aco-
lhimento de campos de trabalho interna-
cionais, estando muito ligada a este tipo de 
projectos por celebrarem o património local 
e por criarem animação sobretudo para 
jovens locais. Desde 2018 a associação 
Vir’Volt gere um parque de campismo, onde 
jovens de diferentes países se encontram e 
convivem. O objectivo é usar o espaço para 
sensibilização ambiental.

La Ferté-Alais encontra-se a cerca de 
50km a sul de Paris, na região de Essone. 
Este projecto não deve ser visto como uma 
viagem de turismo a Paris. Os voluntários 
que desejarem visitar Paris devem prevê-lo 
alguns dias antes ou depois da actividade.
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DESCRIÇÃO DO PROJECTO DE 
VOLUNTARIADO:
Dois voluntários/as serão acolhidos/as 1 
mês pela associação Solidarités Jeunesses, 
delegação de Vir’Volt, no espaço Eco-Camp 
de La Ferté-Alais em pleno parque natural 
de Gâtinais (Essone, França). Acompa-
nharão o campo de trabalho internacional 
para jovens dos 15 aos 17, com voluntários 
franceses e internacionais, participando 
nas actividades e apoiando a animação 
do grupo. O campo de trabalho tem por 
objectivo a renovação e construção de es-
truturas ecológicas, recorrendo a madeira 
e materiais reciclados, incluindo também a 
manutenção do jardim.

TAREFAS:
- Apoiar os trabalhos de renovação;
- Construir estruturas ecológicas: arrumos 
para materiais reciclados, móveis a partir 
de materiais reciclados como paletes de 
madeira, sistemas para recolher água da 
chuva, casas-de-banho secas - receben-
do para isso formação e orientação para 
trabalho com madeiras;
- Ajudar a cuidar do jardim.

ALOJAMENTO/ COMIDA/ TRANSPORTES:
O alojamento é feito em tendas colectivas, 
no parque de campismo da associação. 
A/o voluntária/o deve trazer consigo um 
saco-de-cama. O campismo tem casas-
-de-banho e duches, tal como cozinha. As 
refeições são fornecidas pela associação, 
sendo cozinhadas por turnos pelos volun-
tários.

PERFIL:
- motivação e entusiasmo da/o voluntária/o 
para trabalhar e para estar na floresta. 

A/o participante compromete-se a partilhar 
a sua experiência com outros jovens de 
Odemira, durante o voluntariado (escreven-
do um testemunho) e depois de terminada 
a actividade internacional.

Na selecção dos participantes não é 
relevante o nível de formação académi-
ca e não faremos distinção em relação à 
origem étnica, religião, orientação política 
ou sexual. Relevante é a motivação da/o 
jovem, expressa na sua carta de motivação. 
Será tomado em consideração o balanço de 
género no grupo dos voluntários seleccio-
nados.

As vagas Odemira na Europa destinam-se a 
jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes 
em ou naturais do concelho de Odemira. 




