
OU AQUI?



- 

O MUNICÍPIO DE ODEMIRA ABRE VAGAS PARA VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE CURTA DURAÇÃO, 
DURANTE O VERÃO 2021! 

São seis vagas para projectos na Eslovénia, Bulgária e França. As vagas do projeto  “Regenerar 
Odemira – CURTAS” destinam-se a jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes em/ou naturais do 
concelho de Odemira. Todas as despesas são cobertas pelo programa: viagem de ida e volta, aloja-
mento, alimentação e seguro de saúde e ainda recebes uma mesada. 

Voluntariado internacional - porque não??

FRANCA 

LAGUEPIE

 BULGARIA 

ZHELEN

ESLOVENIA 

BEGUNJE NA 

GORENJSKEM 

, 

CANDIDATURAS
Envia a tua carta de motivação e CV/ percurso de vida, em inglês, para juventude@cm-
odemira.pt ou entrega na Casa da Juventude, em Odemira.
Deves indicar especifi camente a que projecto(s) te candidatas, sendo que te podes candidatar a mais do que um. Os 

teus interesses e motivação para participar devem ser claramente referidos na Carta de motivação.

´

´

´



ZAVOD MANIPURA Data: 01/07/2021 - 30/08/2021 
(2 meses)

Local: Begunje Na Gorenjskem 
(Eslovénia)

Organização de acolhimento: 
Zavod Manipura

Organização de envio:
 Município de Odemira

ESLOVENIA  

(2 Voluntários)

DESCRIÇÃO
Dois voluntários/as serão acolhidos/as pela 
associação Zavod Manipura durante dois 
meses, sendo inseridos num grupo de 10 
voluntários (no total) com jovens oriundos 
de Portugal, Lituânia, Itália e Reino Unido. 
O projeto acontece na Eslovénia, na aldeia 
rural de Poljce (Begunje na Gorenjskem), e 
consiste em desenvolver actividades lúdi-
cas e criativas com crianças no Centro para 
Crianças e Jovens de Poljce. As tarefas 
incluem também tarefas de manutenção do 
espaço e cuidar dos animais da quinta.

DESCRIÇÃO COMPLETA

ORGANIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO
Zavod Manipura é uma pequena associação 
com muita experiência em voluntariado 
internacional para jovens. Trabalham com 
o Serviço Voluntário Europeu desde 2008 
e acolheram mais de 100 voluntários de 
diferentes países. Organizam oficinas e 
actividades de tempos livres para crianças 
e jovens locais, como artesanato, activida-
des de ar livre, actividades criativas, jogos, 
desportos, noites temáticas, oficinas de 
aprendizagem intercultural… Zavod Mani-
pura gere o Centro para Crianças e Jovens 
de Poljce.

CONTEXTO LOCAL
Begunje na Gorenjskem é uma região rural, 
numa área de grande beleza natural, no 
pequeno país da Eslovénia (população 2 mi-
lhões). A região é perfeita para voluntários 
que gostem de natureza. É possível andar 
a pé pelas florestas e pelas montanhas, 
andar de bicicleta, nadar no famoso lago 

Bled (que se situa a 10km de distância), vi-
sitar a Garganta de Vintgar… E aqueles que 
preferem cidades podem visitar Radovljica 
e Kranj, tal como a capital Ljubljana que 
não se encontra muito longe.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO DE VOLUNTA-
RIADO
Dois voluntários/as serão acolhidos/as pela 
associação Zavod Manipura durante dois 
meses, sendo inseridos num grupo de 10 
voluntários (no total) com jovens oriundos 
de Portugal, Lituânia, Itália e Reino Unido. 
O projecto acontece na Eslovénia, na aldeia 
rural de Poljce (Begunje na Gorenjskem), e 
consiste em desenvolver atividades lúdicas 
e criativas com crianças no Centro para 
Crianças e Jovens de Poljce. As tarefas 
incluem também tarefas de manutenção do 
espaço e cuidar dos animais da quinta.

O Centro para Crianças e Jovens de Poljce 
está aberto de quarta-feira a sábado, no 
período lectivo, e de segunda a sexta-feira 
durantes as férias escolares. Organizam 
atividades criativas, jogos, artesanato, 
desportos, atividades culinárias, contos 
e outras oficinas para crianças em idade 
pré-escolar e escolar. É sempre interessan-
te quando os voluntários preparam uma 
apresentação do seu país.

Uma vez por mês acontecem oficinas para 
pessoas portadoras de deficiência. Também 
há muito trabalho prático a ser feito: ajudar 

TEMA: CRIANÇAS E JOVENS
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a limpar e a renovar a casa, construir mate-
riais para brincar no parque infantil, jogos 
de madeira e pequenos móveis. Há que 
tomar conta dos animais, também - gatos, 
coelhos, hamster e cabras - tal como da 
horta. Há muita relva para cortar e árvores 
de fruta para cuidar. 
Os voluntários terão muitas oportunidades 
para aprender novas aptidões, serem úteis 
e criativos!

TAREFAS
• Desenvolver atividades lúdicas e criativas 
com crianças. Durante o verão fazem-se 
muitos jogos com água, portanto os vo-
luntários devem estar preparados para se 
molharem num ou noutro dia :)
• Atividades do clube de jovens (uma ou 
duas vezes por semana): desportos, jogos 
de tabuleiro, outros jogos;
• Trabalho de jardim: cortar relva, manter 
a horta;
• Tratar dos animais: coelhos, cabras, co-
baias, gatos, hamster;
• Trabalho prático: renovar a casa, construir 
novas estruturas dentro e fora;
• Atividades solidárias fora da nossa orga-
nização: uma vez por mês apoiamos uma 
quinta com animais resgatados, fazemos 
atividades com pessoas portadoras de 
deficiências, apoiamos atividades pontuais 
de organizações parceiras como a Cruz 
Vermelha.

ALOJAMENTO/ COMIDA/ TRANSPORTES
A casa onde os voluntários serão alojados 
situa-se na aldeia solarenga de Poljce, per-
to de Begunje na Gorenjskem. O escritório 
e oficina criativa encontram-se no rés-do-
-chão, a sala de brincar no sotão. 
Os voluntários ficam alojados no primeiro 
andar, que compreende 4 quartos de dor-
mir, uma cozinha, uma sala com terraço e 2 
casas-de-banho. Cada quarto é partilhado 
por 2 ou 3 voluntários. Em volta da casa 
existe um grande jardim.
Os voluntários recebem diariamente 5€ 
para comida e 4€ de dinheiro de bolso e 

preparam as suas próprias refeições. Serão 
disponibilizadas bicicletas e bilhetes de 
autocarro para descobrir as redondezas.

PERFIL DA/O VOLUNTÁRIA/O
As vagas Odemira na Europa do projeto 
“Regenerar Odemira “ - CURTAS desti-
nam-se a jovens entre os 18 e os 30 anos, 
residentes em ou naturais do concelho de 
Odemira. A/o participante compromete-se 
a partilhar a sua experiência com outros 
jovens de Odemira, durante o voluntariado 
e depois de terminada a actividade inter-
nacional. (partilhando a sua  experiência 
ativamente nas suas redes)

Na selecção dos participantes não é 
relevante o nível de formação académi-
ca e não faremos distinção em relação à 
origem étnica, religião, orientação política 
ou sexual. Relevante é a motivação da/o 
jovem, expressa na sua carta de motivação. 
Será tomado em consideração o balanço de 
género no grupo dos voluntários seleccio-
nados.
 
Para a vaga de voluntariado junto da as-
sociação Zavod Manipura o perfil desejado 
considera:
• motivação da/o voluntária/o para traba-
lhar com crianças, manter o jardim e cuidar 
de animais.



TRINOGA ASSOCIATION Data: 01/07/2021 - 30/08/2021 
(2 meses)

Local: Zhelen (Bulgária)
Organização de acolhimento: 

Trinoga Association 
Organização de envio:

 Município de Odemira

BULGARIA

DESCRIÇÃO
Os voluntários viverão envolvidos no estilo 
de vida diário da associação. As atividades 
diárias estão relacionadas com as dinâmi-
cas da Associação e é partilhada por todos, 
limpeza dos espaços comuns, cozinha, 
acolher os visitantes, construir e renovar 
edifícios antigos de madeira e sabugo, cul-
tivar árvores frutíferas e vegetais, jardins e 
elaboração de compostos gigantes, lagos e 
outras estruturas de retenção de água, co-
letar ervas selvagens e criar ervas naturais, 
para a preparação de infusões, sabone-
tes, bálsamos cosméticos e curativos. É 
desenvolvida uma metodologia pedagógica 
para transmitir conhecimentos, aptidões e 
atitudes, para que os jovens aprendam a 
viver com saúde, sabendo receber e pro-
porcionar-lhes um estilo de vida integral, 
construir casas ecológicas, cultivar alimen-
tos ecológicos, conceber e realizar a gestão 
do solo, usar e aplicar algum medicamento 
natural.

DESCRIÇÃO COMPLETA

ORGANIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO
A associação ‘TRINOGA’ foi fundada na al-
deia de Zhelen como uma comunidade que 
preza pelos valores familiares. O visitante 
está ativamente envolvido na vida da comu-
nidade por meio do voluntariado e / ou com 
contribuições materiais ou doações.
A associação ‘TRINOGA’ desenvolve a sua 
atividade principal nos dois centros da 
aldeia de Zhelen, localizada perto da cidade 
de Svoge.
O primeiro centro - a Casa do Professor 
está situado no coração do centro da 

vila Este modesto centro consiste numa 
casa de 150 anos com características do 
renascimento da arquitetura do século 19, 
cercada por árvores e plantas frutíferas, 
baga e de ervas.
O centro iniciou sua reconstrução e desen-
volvimento sustentável desde 1978. A área 
cultivada oferece abundância de solo e 
possibilidade de irrigação possibilitando o 
crescimento de safras para alimentação.
Os deveres sazonais incluem o cuidado 
e o manejo das plantações permanen-
tes, o crescimento e o manejo das hortas 
vegetais, a produção e a modificação das 
plantas. Os métodos implementados são 
baseados na agricultura biodinâmica, per-
macultura e outros.

Na verdade, os voluntários e convidados 
da ‘TRINOGA’ estão alojados no segundo 
centro da Associação - „Cherni Kamik“ / 
Pedra negra /. A sede localiza-se no bairro 
com o mesmo nome, a cerca de 4 km do 
centro da aldeia por estrada de terra não 
pavimentada.
Esta é uma pequena área de residência de 
casas antigas de barro, localizada na antiga 
zona de nascente. Por causa do desmata-
mento e da erosão, a zona sofreu um gran-
de ressecamento, a nascente não está mais 
funcionando e as águas subterrâneas têm 
capacidade restrita. Este centro passa por 
sobrevivência e desenvolvimento sustentá-
vel desde 2007 com o objetivo de renovar 
as casas, restabelecer o vegetal (já foram 

TEMA: JOVENS, AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDADE
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plantadas mais de 1000 árvores), melhorar 
o solo, sustentar o abastecimento de água 
e aumentar a biodiversidade. Seguindo a 
abordagem Integral de Ken Wilber, M.D. 
Dimitar Pashkulev e outros especialistas, 
desenvolvendo uma comunidade que pro-
move um estilo de vida saudável, unidade 
social, negócios ecológicos e crescimento 
pessoal.

LINKS
www.ecointegral.info (our homepage is un-
der re-construction and we can discover it 
on a temporary address: www.vegetarium.
wix.com/vegetarium )
http://dpashkulev.info
http://www.kenwilber.com/Writings/PDF/
IntroductiontotheIntegralApproach_GENE-
RAL_2005_NN.pdf

CONTEXT

CONTEXTO LOCAL
A aldeia de Zhelen é composta por aldeias 
de velhas casas de sabugo espalhadas nas 
montanhas dos Balcãs entre 400 e 800 
metros de altitude. Nos últimos 12 anos, 15 
projetos ecológicos e sociais são desenvol-
vidos na aldeia por 5 ONGs e algumas fa-
mílias jovens. Esta é a comunidade Zhelen, 
iniciada em torno da associação Trinoga em 
2005. Uma vez por semana, é organizada 
uma reunião em que são compartilhados 
alimentos, ideias, coordenam-se projetos 
comuns. A população local da aldeia é de 
200, principalmente aposentados e bas-
tante pobres. 10 das famílias locais estão 
envolvidas nos  nossos projetos, estando 
em contato permanente e intercâmbio 
económico com alguns dos membros. Os 
jovens voluntários estarão envolvidos neste 
encontro e encorajados a aderir a alguns 
dos projetos comunitários.

Descrição do projecto de voluntariado:
Os voluntários viverão envolvidos no estilo 
de vida diário da associação. As atividades 
diárias estão relacionadas com as dinâmi-

cas da Associação e é partilhada por todos, 
limpeza dos espaços comuns, cozinha, 
acolher os visitantes, construir e renovar 
edifícios antigos de madeira e sabugo, cul-
tivar árvores frutíferas e vegetais, jardins e 
elaboração de compostos gigantes, lagos e 
outras estruturas de retenção de água, co-
letar ervas selvagens e criar ervas naturais, 
para a preparação de infusões, sabone-
tes, bálsamos cosméticos e curativos. É 
desenvolvida uma metodologia pedagógica 
para transmitir conhecimentos, aptidões e 
atitudes, para que os jovens aprendam a 
viver com saúde, sabendo receber e pro-
porcionar-lhes um estilo de vida integral, 
construir casas ecológicas, cultivar alimen-
tos ecológicos, conceber e realizar a gestão 
do solo, usar e aplicar algum medicamento 
natural.

TAREFAS
As tarefas da Associação ligada a ‘Cherni 
kamik’ incluem a renovação de casas de es-
piga, construção de madeira, formação de 
sebes de compostagem, faixas restritivas, 
poços e grandes compostos para a captura 
e retenção da água da chuva e da neve. O 
solo está sendo revitalizado com o plantio 
de safras de feijão e grãos, sombreando 
com plantas sustentáveis - arbustos e 
árvores. O local acolhe diversos eventos, 
como reuniões focadas em cura natural, 
desenvolvimento sustentável, treinamentos 
sobre vida integral e eventos culturais.

O principal objetivo que define as atividades 
na “casa do professor” e “Cherni Kamik” é 
a formação de um ambiente que forneça 
bases adequadas para:
• Reabilitação do ecossistema;
• Cultivo de plantas úteis;
• Ocupantes saudáveis;
• Meios de vida para os ocupantes;
• Criar bons filhos;
• Transmitir conhecimentos e habilidades 
específicas de uma geração para a outra e 
entre culturas diferentes;
• Treinamentos;



• Reuniões internacionais;
• Desenvolvimento espiritual.

ALOJAMENTO/ COMIDA/ TRANSPORTES
Os voluntários vivem em comunidade 
junto com a família. Os chalés são feitos 
de sabugo, são aconchegantes e limpos, 
com acesso a unidade sanitária interna e 
externa e banheiro.
Alimentação vegetariana (sem carne), 
preparada e servida três vezes ao dia. É 
uma dieta predominantemente baseada em 
vegetais, com baixo teor de gordura, rica 
em minerais, vitaminas e alimentos crus 
de fácil digestão e cozidos com moderação 
(sem alimentos fritos). 
É uma abundância de frutas e vegetais, 
lanches com superalimentos, cozidos e 
cereais torrados e pratos de vegetais com 
couve, deliciosos molhos com especiarias 
de ervas e muito mais.
Além de prová-lo, o voluntário é convidado 
a entender as sutilezas de seu preparo!
É assegurada uma área para alojamento de 
campismo.

Oferecemos aos nossos voluntários dois 
quartos com um total de seis camas. Têm à 
sua disposição uma cozinha moderna, ba-
nheiro e o espaço para reuniões e práticas. 
Chuveiro de verão ao ar livre e um banheiro 
de compostagem estão disponíveis quando 
o tempo está quente.

A estação ferroviária de Cerovo fica a 40 
minutos a pé do centro de Cherni Kamik. 
Quando necessário, conduzimos todos os 
hóspedes e voluntários em nosso veículo 
4x4 até a estação de trem de Svoge.

PERFIL DA/O VOLUNTÁRIA/O
As vagas regenerar Odemira - CURTAS des-
tinam-se a jovens entre os 18 e os 30 anos, 
residentes em ou naturais do concelho de 
Odemira. A/o participante compromete-se 
a partilhar a sua experiência com outros 
jovens de Odemira, durante o voluntariado 

(escrevendo um testemunho) e depois de 
terminada a actividade internacional.

Na selecção dos participantes não é 
relevantes o nível de formação académi-
ca e não faremos distinção em relação a 
origem étnica, religião, orientação política 
ou sexual. Relevante é a motivação da/o 
jovem, expressa na sua carta de motivação. 
Será tomado em consideração o balanço de 
género no grupo dos voluntários seleccio-
nados.
 
Para a vaga de voluntariado junto da asso-
ciação Trinoga o perfil desejado considera:
Jovens altamente motivados, interessadas 
em estilo de vida saudável e crescimento 
pessoal. Pessoas que perceberam que mui-
tos aspectos nos sistemas políticos podem 
ser melhorados, mas também perceberam 
que o caminho para o sucesso passa por 
uma prática adequada e regular e regime 
diário. Espera-se que os voluntários sejam 
honestos e trabalhadores. Estar fortemente 
motivado para cumprir deveres e ganhar 
novo conhecimento. Os recém-chegados 
devem reconhecer e respeitar a autoridade 
dos ocupantes experientes deste local.
quartos são individuais, sendo partilhadas 
a cozinha, a sala e a casa de banho. Os 
voluntários preparam as suas próprias 
refeições e são responsáveis pela lavagem 
das suas roupas e pela limpeza da casa, tal 
como pela boa utilização dos equipamentos 
disponíveis. Deve ser mantido o silêncio 
entre as 24h e as 08h.



SOLIDARITES JEUNESSES 
Data: 01/07/2021 - 30/08/2021 

(2 meses)
Local: Laguépie (França)

Organização de acolhimento: 
Citrus – Delegation Regionale 

de Solidarités Jeunesses en 
Midi-Pyrénées 

Organização de envio:
 Município de Odemira

FRANCA

DESCRIÇÃO

ORGANIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO
Citrus é a delegação de Solidarités Jeu-
nesses localizada no sudoeste da França, 
perto de Aveyron e Tarn-et-Garonne. No 
alto da colina da vila de Laguépie, o objetivo 
principal é reformar uma antiga fazenda 
num centro de hospedagem internacional. 
Um grupo de seis a dez voluntários inter-
nacionais irá compartilhar a vida coletiva, 
desenvolvendo atividades com a população 
local e promovendo a diversidade intercul-
tural nas áreas rurais.
Durante o verão, hospedamos campos de 
trabalho internacionais que reúnem até 
quinze voluntários de todo o mundo. Par-
ticipam de um projeto de interesse geral e 
vivenciam a interculturalidade.

LINK
www.solidaritesjeunesses.org 
https://www.citrus.asso.fr

TAREFAS
A principal missão do voluntário será 
apoiar as atividades da organização, tais 
como:
• participar para criar uma dinâmica de 
grupo
• organizar atividades de educação não 
formal com participantes de campos de 
trabalho internacionais: jogos, workshops,…
• apoiar os líderes do campo de trabalho na 
organização do dia a dia: cozinhar, limpar, 
organizar a vida coletiva, ...
• promover o voluntariado e a conscientiza-
ção sobre as questões ambientais.

ALOJAMENTO/ COMIDA/ TRANSPORTES
Os voluntários serão hospedados em casas 
de madeira, no espaço da organização. Está 
disponível um edifício com casas de banho 
e WC. As refeições serão compartilhadas 
coletivamente.

PERFIL DA/O VOLUNTÁRIA/O
As vagas regenerar Odemira - CURTAS des-
tinam-se a jovens entre os 18 e os 30 anos, 
residentes em ou naturais do concelho de 
Odemira. A/o participante compromete-se 
a partilhar a sua experiência com outros 
jovens de Odemira, durante o voluntariado 
(escrevendo um testemunho) e depois de 
terminada a actividade internacional.

Na seleção dos participantes não é re-
levantes o nível de formação académica 
e não faremos distinção em relação a 
origem étnica, religião, orientação política 
ou sexual. Relevante é a motivação da/o 
jovem, expressa na sua carta de motivação. 
Será tomado em consideração o balanço de 
género no grupo dos voluntários seleccio-
nados.

Para a vaga de voluntariado junto da 
associação Solidarités Jeunesses o perfil 
desejado considera:
• motivação e entusiasmo da/o voluntá-
ria/o para trabalhar com a comunidade e 
natureza . 

TEMA: JOVENS E AMBIENTE
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