
Au Pair

Couchsurfing 

EVS (European Voluntary Service)

Altres voluntariats 



I després de l'Institut, què?



Au pair

http://www.aupair-world.es/

http://www.aupair-world.es/


Couchsurfing

https://www.couchsurfing.org/

https://www.couchsurfing.org/


EVS

 European Voluntary Service (EVS o SVE)

 Dins del programa Erasmus+ de la UE

 Projecte Internacional (dins UE o fora) en 

àmbits social, mediambiental, cultural...



 3 actors:

– Voluntari

– Entitat d'enviament (el teu país)

– Entitat d'acollida (país on aniràs)

 Qui pot demanar un EVS?

– Joves de la UE entre 17 i 30 anys

 Quina és la durada?

– Entre 2 mesos (curta durada) i 12 mesos 

(llarga durada)



 Quants EVS puc fer al llarg de la meva 

vida?

– Només un

 Hi ha 3 terminis de presentació

– Març  (projecte entre juny i desembre)

– Abril (entre agost i febrer any següent)

– Octubre (entre gener i setembre any 

següent)



 Fases per demanar un EVS

1. El voluntari busca un projecte a la base de 

dades. http://europa.eu/youth/evs_database_es

2. Pregunta si necessiten voluntaris (envia CV i 

carta de motivació).

3. Si és seleccionat, es posa en contacte amb 

l'entitat d'enviament per a iniciar els tràmits.

4. S'espera si el projecte és aprovat i financiat per 

la UE.

5. Si és aprovat, comencen els preparatius

http://europa.eu/youth/evs_database_es


 Què paga el voluntariat?

– Allotjament al país d'acollida

– Vol d'anada i tornada al país

– Paga (pocket money)

– Accés a l'idioma del país

 Què paga el voluntari?

– Vols intermitjos 

– Menjar

– Oci



 Formació

– Trainings 

• Training al país del voluntari (?)

• Traning d'arriba al país

• Traning a mig termini en cas de llarga 

durada

 Assegurança



Altres voluntariats

 Servei Civil Internacional

 Servei Civil Internacional de Catalunya

 Voluntariats de les Nacions Unides

 Voluntary Service Overseas

 WWOF

 Hacesfalta.org

 Google!

http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicSearch
http://www.sci-cat.org/
http://www.unv.org/es/ser-voluntario/solicitud-para-hacerse-voluntario-vnu.html
http://www.vsointernational.org/
http://wwoofinternational.org/
http://www.hacesfalta.org/


“La millor universitat és el viatjar” 
Paulo Coelho

Gràcies per la vostra atenció!

Anna Codina
INS Guissona. Maig 2014
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