Vive o sonho da solidariedade!

CT - Campos de Trabalho 2017
Campos de Trabalho em Espanha e Portugal
O que são?
Os Campos de Trabalho são uma oportunidade para conhecermos o trabalho realizado nas várias Obras
Sociais da Província Marista Compostela e participarmos nas suas atividades. Permitem-nos entrar em
contacto com diferentes realidades de crianças e jovens, e responder ao nosso chamamento pessoal de
compromisso social, dedicando pelo menos uma semana do nosso verão a outras pessoas.

Quando?
Julho e agosto de 2017, com duração mínima de uma semana.

Onde?
Lar Marista de Ermesinde, (Portugal).
Casa da Criança de Tires (Portugal).
Centro Juvenil “El Urogallo”, Ponferrada (León).
Proyecto Hombre, (Burgos).
Obra Social em Puente Ladrillo (Salamanca).

Condições
Idade: ter 20 anos feitos (ou 22 anos, segundo as várias ofertas) no momento da apresentação
da inscrição.
Ser educador, animador e/ou voluntário vinculado a grupos maristas. Com experiência de pelo
menos um ano.
Dispostos a conviver e colaborar com os educadores da obra social e com a comunidade marista
em caso de ficar alojado nela (Ermesinde, Ponferrada, Salamanca).
Participar no encontro de seleção (dezembro ou janeiro), na formação prévia e no encontro de
avaliação.
Conhecimento mínimo da língua oficial do lugar.
Formação adequada nas áreas específicas.

Inscrição:
Completa este formulário on-line em www.maristascompostela.org até 30 de novembro de 2016.

Informações em: funda_champagnat@maristascompostela.org

Vive o sonho da solidariedade!

CTM - Campos de Trabalho-Missão 2017
El Salvador, Honduras, Moçambique e Zâmbia
O que são?
Os Campos de Trabalho-Missão são uma experiência organizada, vivida e partilhada em grupo, com uma
forte orientação solidária que aposta no Desenvolvimento e na justiça. Através desta experiência, é possível
colaborar em projetos de educação, solidariedade e desenvolvimento ligados à instituição Marista,
contactando com as contrapartes no país de destino.

Quando?
Julho e agosto de 2016, em períodos de 6 semanas.

Onde?
Zâmbia.
Moçambique.
Honduras.
El Salvador.

Condições
Idade: ter 20 anos feitos, no momento da apresentação da inscrição.
Envolvimento prévio de, pelo menos, um ano na Fundação Champagnat, na SED ou em outra
instituição Marista.
Respeito e apreço pela cultura, as crenças e a opção cristã da comunidade que acolhe.
Capacidade de trabalho em equipa e abertura ao grupo e à comunidade local.
Ter experiência de voluntariado social.
Participar nos encontros de formação programados.
 Pré-seleção: um sábado ou domingo em dezembro ou janeiro (por zonas: Galiza, Castela e
Leão, Portugal)
 Formação: 27-29 de janeiro, 3-5 de março e 5-7 de maio. Estes encontros iniciam-se sextafeira ao jantar e terminam ao almoço de domingo. Sendo conjuntos – Espanha e Portugal –
variam o lugar – normalmente Salamanca e Vouzela.
 Avaliação: fim- de-semana em setembro.
Assumir os gastos da viagem, adaptando-se às datas programadas pela organização.
Conhecimento básico da língua do país de destino.
Compromisso em participar em ações de sensibilização futuras.

Inscrição
Completa este formulário on-line em www.maristascompostela.org até 30 de novembro de 2016.

Informações em: funda_champagnat@maristascompostela.org

