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CONTEXTO DO PROJETO:
Zavod Manipura é uma ONG sem fins lucra-
tivos, ativa no setor juvenil e no campo do 
aconselhamento psicossocial. Trabalham 
principalmente com crianças, jovens e 
famílias desfavorecidas.
Organizam oficinas e atividades de tempo 
livre para crianças locais e jovens, como 
desporto, actividades ao ar livre, activida-
des criativas e jogos sociais para melhorar 
as suas habilidades sociais no Centro de 
Crianças e Jovens "VILA ČIRA ČARA" em 
Begunje na Gorenjskem.
O trabalho juvenil internacional inclui aco-
lhimento e envio de projetos SVE. No que 
diz respeito ao Serviço Voluntário Europeu 
(SVE) organizam projetos de curto prazo 
para voluntários com menos oportunida-
des. Até agora, hospedaram mais de 100 
voluntários de curto prazo de vários países 
diferentes.

ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
A casa está situada na vila de Poljče, próxi-
mo de Begunje na Gorenjskem. O escritório 
e a sala de criatividade são no piso térreo, 
e tem uma grande sala de jogos no sótão. A 
casa possui ainda um grande jardim.
Os voluntários ficam acomodados no 
primeiro andar. Existem 3 quartos, uma co-
zinha, uma sala de estar com um terraço e 
WC. Cada quarto acolhe 2 ou 3 voluntários.

TAREFAS
As actividades planeadas para os voluntá-
rios nesse período são as seguintes:
apoio na manutenção do espaço, pintar,… ;
construção e reparação de mobiliário;
jardinagem;
atividades com animais; 
comunicação;
Atividades com crianças e jovens;

Os voluntários recebem dinheiro para 
alimentação e dinheiro de bolso, por dia, 
e preparam as suas próprias refeições. 
Oferecem bicicletas e bilhetes de autocarro 
para descobrir os arredores.

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA
Envia o teu CV com foto e Carta de Motiva-
ção, em Português e Inglês, para juventu-
de@cm-odemira.pt ou entrega em mão 
Espaço Ojovem (Casa da Juventude) até 5 
de maio de 2018.
Interesses e motivações específicos, devem 
ser apresentados na Carta de Motivação.

ZAVOD MANIPURA Data: 04.07.2018 - 31.08.2018 
(2 meses)

Local: Begunje Na Gorenjskem 
(Eslovénia)

Organização de acolhimento: 
Zavod Manipura

ESLOVENIA  

(2 Voluntários)

2 VOLUNTÁRIOS



CONTEXTO DO PROJETO
Creative Space é uma empresa social 
criada em 2010 que organiza programas 
internacionais de jovens e oferece um lugar 
comunitário para jovens locais. Está loca-
lizada em uma pequena aldeia chamada 
Hollókő (Património Mundial da UNESCO). 
Creative Space trabalha em forte coopera-
ção com a Associação Juvenil de Egyesek, 
que é uma comunidade de jovens ativos 
e profissionais. O objetivo das atividades 
é que os jovens explorem os seus pró-
prios pontos fortes e recursos usando-os 
conscientemente na sua vida pessoal e 
profissional. 
Ambas as organizações têm 6-8 anos em 
acolhimento de voluntários internacionais 
de curta e longa duração.

ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
Dependendo do período do serviço voluntá-
rio, existem 2 opções.
Apartamento, situado no centro de Szé-
csény, uma adorável pequena cidade. O 
apartamento fica no 2º andar de um prédio, 
no primeiro existe uma pequena loja com 
produtos locais abertos até as 16:00 horas, 
durante a semana. Neste caso, o apar-
tamento será compartilhado com 8 a 10 
jovens internacionais envolvidos em outros 
projectos. Apartamento tem 5 quartos, uma 
cozinha, 2 casas de banho, uma sala de 
estar e um local de trabalho. Wifi é acessí-
vel. Zona de lojas, supermercados, banco, 
bares, museus, castelo, centro cultural e 
um lindo parque com um lago próximo da 
localização do apartamento.
Creative Space Training Center, localizado 
em Hollókő, Património Mundial a cerca de 
100 km de Budapeste.
O voluntário irá receber dinheiro de bolso 
e um apoio para alimentação, à chegada. 

Cada voluntário é responsável pelas suas 
próprias refeições, terá acesso a cozinha 
equipada com tudo o que é necessário.

TAREFAS
Os voluntários irão desenvolver atividades 
junto com os voluntários EVS de longa 
duração (8-10 meses), que estão envolvi-
dos no trabalho juvenil local de março de 
2018 até janeiro de 2019. Participarão do 
trabalho regular com crianças e jovens 
locais, desde oficinas criativas e ações 
comunitárias em diferentes locais / aldeias 
da região. Iniciativas pessoais também são 
bem-vindas para incluir nas sessões!
O grupo-alvo das oficinas são principal-
mente crianças entre 6 a 12 anos, mas é 
muito comum que possam estar jovens de 
12 a 15 anos também.

Uma vez que a Egyesek é bastante ativa na 
organização de campos voluntários inter-
nacionais (chamados campos de trabalho) 
o voluntário terá a oportunidade de se 
juntar a esses programas de 1-2 semanas 
também. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA
Envia o teu CV com foto e Carta de Motiva-
ção, em Português e Inglês, para juventu-
de@cm-odemira.pt ou entrega em mão 
Espaço Ojovem (Casa da Juventude) até 5 
de maio de 2018.
Interesses e motivações específicos, devem 
ser apresentados na Carta de Motivação.

CREATIVE SPACE
HUNGRIA 

Data: 01.08.2018 - 31.08.2018 
(1 mês)

Local: Hollókő (Hungria)
Organização de acolhimento: 

Creative Space

2 VOLUNTÁRIOS



CONTEXTO DO PROJETO
No verão de 2015, após muito trabalho, 
criámos o nosso próprio Centro de Juven-
tude.
Neste edifício, funcionam os escritórios, a 
pousada da juventude e diferentes salas 
para realização de diversas atividades. É 
um espaço altamente criativo onde pro-
vavelmente irás estar algum tempo. Uma 
grande vantagem é que é muito perto de 
casa (2 minutos a pé), além de que tem um 
pequeno parque, em frente a ele.
Na maioria das vezes toda a equipa tra-
balha aqui,  uma vez que o espaço pode 
acomodar todos os tipos de atividades 
organizadas por nós ou por outras organi-
zações.

O escritório é apenas uma pequena parte 
do Centro da Juventude que inclui escri-
tórios, salas de formação e atividades no 
andar de baixo, e um albergue para jovens 
no andar de cima. Em 2017 preparámos 
novos espaços para a juventude - uma 
sala de estudo, onde os lorquinos podem 
fazer os seus trabalhos de casa e um chill 
out room - você vai ver com o seu próprios 
olhos ... só podemos mencionar que temos 
lá Netflix e HBO. O albergue para jovens 
é usado pelos participantes das várias 
formações ou intercâmbios juvenis que 
Cazalla Intercultural promove. Foi desenvol-
vido inteiramente por voluntários.
Esperamos que você goste tanto quanto 
nós!

ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANS-
PORTE           
O apartamento tem 4 quartos e 1 sala de 
estar, 1 cozinha, 2 wc e uma varanda.
O voluntário terá o seu próprio quarto e 
o direito de usar os espaços comuns a 

qualquer hora (cozinha, varanda, sala de 
estar), mas tendo em mente o bem estar 
dos outros.
Você terá mais 3 voluntários com os quais 
compartilhará o seu projeto de voluntariado 
em Cazalla.

OBRIGAÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS
Limpar! Lavar! Manter! 
Conviver com outras pessoas não é uma 
tarefa fácil, especialmente no começo, 
quando ainda não se está tão próximo dos 
colegas de apartamento. É por isso que um 
pouco de senso comum é “uma obrigação” 
para viver em paz e sossego.
Se você não gosta de limpar, aprenda! 
Aprenda também a manter e respeitar o 
trabalho dos outros.
Tente não destruir os móveis e qualquer 
outra coisa. Se alguma coisa quebra ou não 
funciona bem, não tem problema, mas é 
necessário falar com alguém na associação 
para se arranjar. Se você tiver qualquer 
outro problema relacionado com o aparta-
mento, faça-nos saber, que  vamos tentar 
consertá-lo.
Lembre-se de não deixar as luzes acesas e 
a água a correr, a menos que seja necessá-
rio. Você não mora num hotel, a associação 
cobre as despesas. Seria bom levar isso 

ESPANHA 

ASOCIACION CAZALLA-INTERCULTURAL

Data: 01.07.2018 . 31.07.2018 
(1 mês)

Local: Murcia (Espanha)
Organização de acolhimento: 

Asociacion Cazalla-
-Intercultural

2 VOLUNTÁRIOS



conta.
Tenha em mente que durante o verão fica 
muito quente. Não se preocupe, temos 
eletricidade e ventiladores. Basta perguntar.
Tarefas
Principais tarefas do voluntário:
• Ajudar preparação de workshops para 
jovens e crianças locais, com o objectivo de 
apoiar a inclusão de pessoas com menos 
oportunidades, trabalhando os direitos 
humanos, a aprendizagem intercultural e 
estimulando a criatividade! Tudo isso usan-
do a metodologia da Educação Não Formal.
• Apoiar a coordenação do centro de jovens, 
preparando oficinas, ajudando com tarefas 
administrativas e participando ativamente 
em atividades locais.
• Traga seu próprio ponto de vista, respeite 
os outros e estimule nosso projeto com 
suas próprias idéias, que eles poderão 
implementar em escala local
Mais informações: http://cazalla-intercul-
tural.org

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA
Envia o teu CV com foto e Carta de Motiva-
ção, em Português e Inglês, para juventu-
de@cm-odemira.pt ou entrega em mão 
Espaço Ojovem (Casa da Juventude) até 5 
de maio de 2018.
Interesses e motivações específicos, devem 
ser apresentados na Carta de Motivação.




