
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Presentació  a la  jornada de portes obertes en el  

20è aniversari del Servei Voluntari Europeu 
 

Dia: 29 de setembre de 2016 
Lloc: Plaça d’Espanya (Palma) 

 
 

El 2016 el Servei Voluntari Europeu  (SVE), el qual forma part del 
programa Erasmus+ Joventut,  compleix 20 anys i des del Servei de 
Joventut de la Direcció General d’Esports i Joventut del Govern de les 
Illes Balears ho volem celebrar a través d’una jornada oberta a tots els 
joves de l’illa,  als alumnes dels instituts i centres d’educació 
secundària i FP, així com a tota la joventut en general i a les entitats 
que treballen en l’àmbit de la joventut.   
 
L’esdeveniment se celebrarà el dia 29 de setembre de 2016 a la Plaça 
d’Espanya, a partir de les 10:00 h fins a les 20:00 h.  
 
Què és el Servei Voluntari Europeu?  
 
El Servei Voluntari  Europeu és una acció de mobilitat  internacional 
del programa europeu Erasmus+ Joventut. Gràcies al SVE un jove pot 
dur a terme una activitat de voluntariat en un altre país i col·laborar a 
temps complet amb una organització activa en l’àmbit de l’esport, la 
cultura, el mediambient, l’àrea social, joventut, etc. des de 2 mesos fins 
a 1 any.  El voluntariat per tant no és remunerat, però el programa 
cobreix tots els aspectes logístics (allotjament, manutenció, 
assegurança mèdica i de responsabilitat civil, suport lingüístic per 
aprendre l’ idioma, transport local i viatge) 
 
Per als nostres joves el SVE és una gran oportunitat de mobilitat 
internacional, la qual  cosa els  suposa una experiència de 
desenvolupament personal i d’aprenentatge continu  d’un alt valor 
afegit per a la seva vida,  ja que els permet, a més de l’aprenentatge 
d’un idioma,  l’adquisició d’un seguit  de competències  i coneixements  
dins l’àmbit de l’educació no formal,  la qual cosa no seria possible   
d’una altra manera, tot facilitant-los,  una mica més,  l’entrada en el 
món laboral.  
 
L’únic requisit que se’ls demana per participar és el de l’edat. El SVE 
està pensat per als joves a partir dels 17 anys i fins els 30 anys. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 29 de setembre serà una bona oportunitat per a conèixer aquesta 
iniciativa europea directament a través de la veu dels seus 
protagonistes: organitzacions, tècnics i joves voluntaris que han 
realitzat o estan realitzant actualment el seu projecte de voluntariat.  
 
Per això, la participació  en la jornada de celebració del 20 Aniversari 
del SVE, serà una bona manera de  rebre més informació sobre aquesta 
acció de mobilitat del programa Erasmus+ Joventut, conèixer les 
organitzacions locals acreditades per a l’enviament dels joves, escoltar 
les experiències d’altres joves de les Illes Balears que han realitzat o 
estan realitzant la seva proposta de SVE a un altre país europeu i/o 
comunicar-se directament amb ells per preguntar-los sobre 
l’experiència.  
 
A més, gràcies a la participació en l’esdeveniment d’organitzacions 
d’altres països europeus  es podrà tenir una oportunitat única: conèixer 
a 19 entitats acreditades per el SVE  de la UE que reben voluntaris 
europeus (Regne Unit, Croàcia, Eslovènia, Alemanya, Itàlia, Polònia, 
Hongria, Macedònia, Bulgària, Romania, Estònia, Irlanda).  
 
L’activitat es dirigeix als joves en general, des dels 17anys   fins els 30 
anys  i també  a les entitats interessades amb conèixer de més a prop el 
tema del voluntariat europeu.   També és interessant la participació 
dels centres educatius per  als  alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i 
FP.  
 
Per a qualsevol dubte o per a  més informació  us poder adreçar a:  
 
Servei de Joventut 
Maria Caldentey / Dolors Riutord 
mcaldentey@dgjovent.caib.es  /  europa-jove@dgjovent.caib.es 
Telèfon: 971 178917 

 
 

 


