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Serviço Voluntário Europeu
Projeto:

PT-21-81-2013-R2 - Intergerational Volunteering – Empowering People!

Voluntárias em Palermo, Itália, Organização: CEIPES
Joana Soares (Portuguese)
Liliana Melo (Portuguese)
Voluntárias em Aveiro, Portugal, Organização: AEVA

Gabriella Diara (Italian)
Grazia Schiera (Italian)
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Ceia de Natal em Palermo
Atividades com crianças
Desenvolvimento de atividades com crianças
Atividades com crianças

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 no decorrer do ano letivo 2013-2014.
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.
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Foto 1  Grupo de Voluntárias
Foto 2  PIC NIC
Foto 3  Colaboração com o Centro de Informação Europe Direct
Foto 4  Alunos com necessidades educativas especiais

Site: http://www.epa.edu.pt
Address: Rua Dr. Francisco Ferreira Neves – Barrocas Apartado 567 Aveiro, 3800 – 510 Portugal
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