
GAIA Alentejo

Vaga para voluntariado na Turquia
Serviço Voluntário Europeu
Datas: 07 de Fevereiro 2014 a 06 de Fevereiro 2015 (12 meses)
Local: Canakkale, Turquia

Associação de acolhimento: Agrida Agriculture & Tourism Association http://www.agrida.org.tr/ 
Projecto SVE 2012-TR-46 http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=76000976914 

Associação de envio: GAIA Grupo de Acção e Intervenção Ambiental – Núcleo do Alentejo www.gaia.org.pt 

O GAIA Alentejo tem o prazer de anunciar a abertura de 1 vaga para voluntariado de 12 meses na Turquia. 
Tod@s @s interessad@s devem enviar até segunda-feira 13 de Janeiro 2014 para saraserrao@gaia.org.pt o seu 
currículo em inglês (com fotogra"a) e carta de motivação em inglês, descrevendo porque desejam participar neste 
projecto especí"co e a sua motivação para aplicar o conhecimento adquirido numa associação portuguesa, depois 
do projecto. No dia 15 de Janeiro 2014 publicamos os resultados da selecção.

Descrição do projecto:
O projecto decorre na aldeia Cazgirler, onde se encontra a associação. O trabalho acontece no alojamento da aldeia e 
no terreno de 30 hectares que pertence à associação e aos seus membros. Serão seguidas boas-práticas, com a 
integração de técnicas recentemente inventadas e a agricultura tradicional turca. @ voluntári@ terá acesso a práticas 
antigas de processamento e preservação de alimentos e aprenderá a cozer pão, fazer queijo, vinho e variedades de 
massa. Participará também na preparação de óleos essenciais e na recolha de cogumelos, plantação, colheita, 
armazenamento de ervas, grãos, vegetais e frutas. Terá a oportunidades de trabalhar entre 3500 árvores de fruta e 
variedades de trigo.

Critérios de elegibilidade d@ condidat@: 
• com idade entre os 18 e os 30 anos, inclusive;
• nacionalidade portuguesa ou com residência o"cial em Portugal;
• nunca ter feito Serviço Voluntário Europeu;
• [altamente recomendável: ser sóci@ do GAIA com quotas de 2014 pagas1].

1 A "liação no GAIA permite apoiar todo o programa de Voluntariado Internacional desenvolvido por esta ONG (Organização Não- 
Governamental) e assim criar esta e muitas outras oportunidades para todos os jovens interessados.  Para te tornares sóci@ escreve para 
saraserrao@gaia.org.pt – a quota de 2014 é de 25€ ou 15€ para estudantes/ desempregados.
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Per!l desejado d@ voluntári@:
• ter motivação para viver e trabalhar numa aldeia;
• ter motivação para apoiar os habitantes da aldeia;
• ser capaz de comunicar em inglês, nível médio superior;
• ter paixão pela natureza, passeios na natureza, trabalhar com animais e com vegetais;
• ter motivação para empregar o conhecimento adquirido, depois do projecto SVE e junto de uma associação 

portuguesa.

Os pomares na associação são geridos por pro"ssionais. Os voluntários não serão trabalhadores agrícolas – podem 
visitar os campos de agricultura biológica e ajudar, se assim o quiserem, mas não serão essas as suas tarefas.
No processo de selecção não existem quaisquer distinções dos candidatos em relação ao contexto social de origem, 
cultura, religião, orientação sexual ou formação académica. 

Tarefas:
• Apoiar as tarefas regulares na aldeia e na quinta: pomares, campos de trigo, animais alados;
• Apoiar projectos ecológicos;
• Apoiar na preparação do comité IFOAM a decorrer em Outubro 2014 em Instambul;
• Apoiar o acolhimentos de voluntários WWOOF;
• Apoiar na organização e implementação de workshops com organizações parceiras.

Condições para @ voluntári@:
• Cobertura de 90% dos custos da viagem de ida e volta para a Turquia;
• Alojamento gratuito: na casa da associação (partilhada com o director da mesma), em quarto individual com 

privacidade, segurança e bem-estar; esta casa possui água quente, TV por cabo, internet;
• Alimentação gratuita: possibilidade de preparar as suas próprias refeições na casa de alojamento;
• Trabalho de 5 dias por semana, 30 horas por semana, com direito a um mês de férias;
• Mesada de 85€ mensais, para despesas inteiramente pessoais;
• Inclusão em equipa de trabalho com coordenador de projecto e mentor pessoal;
• Curso da língua local (turco);
• Seguro de saúde;
• Ciclo de preparação e formação em Portugal e na Turquia.

Tudo sobre o Serviço Voluntário Europeu em
www.juventude.pt

Para mais informações não hesites em contactar-nos:
Sara Serrão (Coordenadora SVE) saraserrao@gaia.org.pt 
Tel: 283 975 147
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