O

lá, o meu nome é Carolina e estou a fazer um voluntariado numa ONG que se
chama IniciativAngola.

O meu projeto foi de 11 meses e com muita pena minha já está quase a acabar

.

Mas estamos à procura de um/a novo/a voluntário/a português/a, que esteja muito
motivado/a e com muita energia, para passar um ano em Klagenfurt, uma cidade na
Áustria. Já agora, a cidade é lindíssima.
Há algo muito interessante nesta cidade e com consequência na organização também,
para além da língua oficial ser o Alemão, há uma pequena comunidade eslovena, por
isso muita gente fala duas línguas (Alemão e Esloveno). Não é fácil, mas estou a adorar
aprender as duas línguas e as suas diferentes culturas! "Grüß

Gott - Dober dan"

Agora falando de trabalho, a IniciativAngola é uma organização de caráter religioso que
trabalha com jovens (com aqueles que estão super motivados, com certeza). Sim, porque
a organização dá-lhes a liberdade de organizar grandes projetos, como Concertos,
Torneios de Futebol, Tombola, Bazares, etc. Todas estas iniciativas têm como principal
objetivo apoiar crianças e jovens nos Países do Sul Global.
Agora falando das tuas tarefas aqui:
(não te preocupes porque será muito difícil)
- Trabalhar com diferentes grupos: crianças, jovens e séniores.
- Coordenar variados eventos como: concertos, tombola, torneios de futebol, workshops
para crianças/jovens.
- Ajudar nas tarefas nos Intercâmbios,
- Fazer diferentes produtos com materiais reciclados (velas, pulseiras, bolsas com sacas
de café etc.),
- Atualizar o nosso website www.angola.at e a conta do Facebook,
- Escrever artigos em diferentes Jornais Regionais, tendo também contacto com a rádio
local,
- Arquivo de documentos, artigos de jornal, promoção de materiais, etc.,
- Sugerir e realizar as tuas próprias ideias para possíveis projetos.

Mas para te candidaturas terás de:
Escrever um e-mail para office@angola.at com o teu:
- CV (se possível no formato Europass) e uma Carta de motivação.
(Para sabermos até que nível está a tua motivação para viveres nesta cidade fantástica.)
E de ti esperamos que tenhas habilidade com programas de Microsoft, a língua Inglesa,
que tenhas alguma experiência a nível social (trabalho com crianças e jovens), gosto em
trabalhar com tecnologias e que seja criativo (de certeza que a tua criatividade é ótima)
Para tudo isto ser concretizado dentro do programa Erasmus+, tens de ter entre os 18 e
os 30 anos e viveres em Portugal, com certeza!

Bem, espero que esta minha carta te motive e te dê muita vontade de concorreres,
assim como eu tive vontade de viajar para esta nova experiência.

