ESTIU SOLIDARI 2018

1. Llegeix atentament tot el contingut de la pàgina web d’ESTIU SOLIDARI
2. El dissabte 27 de gener d’11h a 15h a la Fira del Voluntariat #Tornacanviada
(Plaça Pere Coromines, al Raval de Barcelona) i el dimecres 7 de febrer a les
18h (Sant Joan de La Salle, 42), podràs obtenir informació de primera mà
sobre el programa d’ESTIU SOLIDARI i els projectes que s’hi desenvoluparan
3. Formalitza la teva candidatura emplenant el formulari d'inscripció (màxim fins

a l’1 d’abril)

4. Si no has pogut assistir a la xerrada informativa del 7 de febrer, l’entitat
contactarà amb tu per acordar una trobada personal
5. PROIDE, després de conèixer-te, es posarà en contacte amb tu per
comunicar-te si el teu perfil encaixa amb alguna de les nostres propostes
d’estiu
6. Inicies el programa d’ESTIU SOLIDARI amb una paga i senyal de 100€ al
compte: ES57 2100 0887 5902 0027 0599
7. PROIDE t’activarà un login i password per tal que t’acostis al món de la
cooperació amb el curs CIJG (febrer a juny)
8. L’ESTIU SOLIDARI és una proposta adreçada a socis/col·laboradors de
l’entitat. Pots fer-te col·laborador/a amb una quota mínima de 5€/mes.
PROIDE et facilitarà la manera de regularitzar aquest punt
9. PROIDE comunicarà la composició definitiva dels equips en els camps de
solidaritat (abans de Setmana Santa)
10. Primer termini de pagament de l’ESTIU SOLIDARI 2018 (abans de Setmana

Santa. És possible incorporar-se en un grup després d’aquest moment, però
el cost final, sempre subjecte al preu dels vols, no es pot garantir el mateix)

11. Comença a preparar el viatge i a conèixer
el teu projecte i el teu grup a través del
curs CPV (1 cap de setmana d’abril i 1 cap

de setmana de maig)

12. Segon termini de pagament de l’ESTIU
SOLIDARI 2018 (juny)
13. Viatja
i
col·labora
projecte (juliol o agost)

en

el

teu

14. Explica’ns com ha anat l’experiència a la
trobada de Socialització de tots els
projectes (octubre)

