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Projeto/Project: PT-21-81-2013-R2 - Intergerational Volunteering – Empowering People!
Países/Countries: Portugal, Italy
Volunteers in Aveiro, Portugal, Organization: AEVA
Voluntárias em Aveiro, Portugal, Organização: AEVA
Gabriella Diara (Italian)
Grazia Schiera (Italian)
Aisté Dabuleviciute (Lithuanian)
Emma Przybilla (German)
Agnieszka Kornas (Polish)
Volunteers in Palermo, Italy, Organization: CEIPES
Voluntárias em Palermo, Itália, Organização: CEIPES
Joana Soares (Portuguese)
Liliana Melo (Portuguese)
(EN)
Activities
Intergenarational Volunteering – Empowering People! project aimed to provide 7 female volunteers
aged between 19 and 29 years old, from Italy, Germany, Lithuania, Poland and Portugal with an
opportunity to re-create themselves as confident active citizens of their country and at the same time
interacting with youngsters in general, youngsters with special needs, youngsters socially excluded, young
adults at risk of social marginalization and seniors – with pathways to improving their knowledge and
competences in European Union and environmental issues, farming, civic participation, handicraft,
cooking, arts, ICT, etc in the sharing of skills, knowledge, talents. Five volunteers worked in Aveiro,
Portugal for 10 months and two Portuguese volunteers were in Palermo, Italy, for 3 months.
Most of the activities involved youngsters at rish of social exclusion and handicapped ones and all the
volunteers had Portuguese and Italian courses, respectively.
Apart from the daily activities of the association, the volunteers were given the opportunity to develop a
personal project having in mind their skills, competences and interests. The volunteers had then the
opportunity to develop their own personal, social, cultural and if the case technical skills in a quite
motivating way.
With this project, volunteers had an opportunity to enjoy a fulfilling international experience, involving
young, older and SEN people, in an intergenerational learning, sharing knowledge, skills and values,
acquiring useful skills for the future, gain a better understanding of global issues, and contribute to the
well-being of our communities.

(PT)
Atividades
Este projeto envolveu sete voluntárias com idades compreendidas entre os 19 e 29 anos dos seguintes
países: Itália, Alemanha, Lituânia, Polónia e Portugal. Foram verdadeiras cidadãs europeias ativas e,
interagindo com outros jovens, incluindo com necessidades especiais, jovens socialmente excluídos,
jovens em risco de marginalização social e idosos. Puderam melhorar os seus conhecimentos sobre a
União Europeia, ao colaborem com o centro de informação europeia Europe Direct de Aveiro,
trabalharam questões ambientais, agricultura biológica, participaram e desenvolveram workshops de
artesanato, culinária, artes, vídeo, fotografia, design, etc Cinco voluntárias trabalharam em Aveiro,
Portugal durante 10 meses e as duas voluntárias portuguesas estiveram em Palermo, Itália, durante 3
meses.
A maioria das atividades envolveram jovens em risco de exclusão social, jovens com deficiência e todos
as voluntárias participaram em cursos de língua e cultura portuguesa e italiana, respetivamente.
Para além das atividades diárias das associações, as voluntárias tiveram a oportunidade de desenvolver
um projeto pessoal tendo em conta as suas qualificações, competências e interesses.
Com este projeto, as voluntárias tiveram a oportunidade de desfrutar de uma experiência internacional
que respondeu aos seus interesses, envolvendo simultaneamente jovens, idosos e pessoas com
necessidades educativas especiais, numa aprendizagem intergeracional, na partilha de conhecimentos,
competências e valores, partilhando boas práticas e adquirindo competências úteis para o seu futuro,
obtendo uma melhor compreensão das questões globais, melhorando, ao mesmo tempo, o dia-a-dia das
associações e comunidades envolventes.

Portugal
Grupo de voluntárias em Portugal / Group of Volunteers in Portugal

Na horta comunitária / At the community garden…

Com alunos com necessidades educativas especiais / With Special Education Needs’ students…

Em colaboração com o Centro Europe Direct de Aveiro / In cooperation with Europe Direct Centre of
Aveiro…

Em colaboração com a Câmara Municipal de Aveiro e a Casa da Juventude de Aveiro / In cooperation with
the Municipality of Aveiro and the Youth Home…

Num piquenique… / At a picnic…

Em Itália / In Italy:
Atividades com as crianças / Activities with children…

Natal Português em Palermo / Portuguese Christmas in Palermo:

Palermo…

