
Chamada de voluntários para projecto em Marrakech
Serviço Voluntário Europeu

Associação de acolhimento: Al Kawtar, Marrakech - Marrocos
Associação de envio: GAIA Alentejo - Portugal
Duração: 12 meses (a partir de Março 2010)

Per!l d@ voluntári@:
– Ter entre 18 e 30 anos
– Ter capacidade de comunicar em francês
– Ser tolerante e aberto em relação à cultura árabe
– Estar motivado para trabalhar com mulheres com de!ciência
– Ser auto-motivado e autónomo para propôr e liderar novos projectos, nomeadamente o 

estabelecimento de parcerias com organizações europeias
– Ter conhecimento de informática, nomeadamente Office e Internet
– Estar motivado para empregar o conhecimento adquirido depois do SVE, de preferência em 

projectos do GAIA

Tarefas a realizar com Al Kawtar:
– Apoiar o funcionamento da associação, na o!cina de trabalhos manuais e na loja
– Estabelecer parcerias com associações estrangeiras e trabalhar na comercialização dos produtos em 

Marrocos e no estrangeiro
– Ensinar as senhoras da associação a gerir os stocks através do computador e a utilizar a Internet

Breve descrição de Al Kawtar:

Al Kawtar foi fundada em 2006 e é uma associação sem !ns lucrativos, da qual todas as mulheres são 
membros e são colectivamente responsáveis. O Centro oferece acompanhamento diário, com refeições, 
assistência técnica, médica e pessoal. O Centro aloja uma o!cina de bordado, com formação para as jovens ou 
mulheres com de!ciência, que não tiveram oportunidade de aprender outro ofício.
O objectivo a meio termo é de dar a estas mulheres a possibilidade de ganhar a sua vida independentemente, 
em ambiente protegido e com dignidade. Adicionalmente, o Centro procura promover a alfabetização, a auto-
con!ança e o bem-estar espiritual e físico de todos os seuss membros.
A maior parte das mulheres conhece técnicas tradicionais marroquinas de bordado e trabalhos manuais. Estas 
técnicas são adaptadas aos gostos e necessidades contemporâneas. Na associação Al Kawtar utilizam-se 
tecidos 100% naturais, algodão, linho e outras !bras vegetais, dos quais alguns tecidos importados de modo a 
assegurar a alta qualidade dos produtos. Todos os produtos são bordados, ou feitos em tricot ou crochet à 
mão. As mulheres são pagas justamente, por hora de trabalho.

Projecto SVE cobre todos os custos dos voluntários:
– Viagem de ida e volta para Marrakech
– Alojamento e alimentação
– Pequena mesada para custos pessoais
– Curso de língua árabe

Candidaturas até 9 de Agosto 2009, mediante envio de CV (com fotogra!a) e carta de motivação para 
GAIA Alentejo (alentejo@gaia.org.pt) a/c Sara Serrão

mailto:alentejo@gaia.org.pt

