
Deveniți voluntar alături de ALDA în cadrul proiectului "EU LIVES - Pârghie

pentru inițierea voluntariatului în Europa și în împrejurimi"

Proiectul "EU LIVES" a fost lansat! Dacă ești un tânăr pasionat de Europa, dorești să faci o

experiență în străinătate și ești interesat de activitatea ALDA, nu rata ocazia: aceasta este

șansa ta de a aplica la apel și de a deveni voluntar în serviciul public timp de un an. 

Obiectivul proiectului este de a implica tinerii în trasee de mobilitate care să le favorizeze

dezvoltarea personală: pe de o parte, în perspectiva viitorului lor profesional, pe de altă parte,

în legătură cu rolul lor de cetățeni ai comunităților locale și ai unei comunități europene mai

largi. Acesta este motivul pentru care se dezvoltă în Italia, dar și în alte birouri ALDA din țările

europene, și anume în Franța (Strasbourg), Belgia (Bruxelles) și Macedonia de Nord (Skopje).

Aplică până pe 10 februarie și profită la maximum de experiența ta în administrația

publică!

Voluntariatul în cadrul ALDA are o mulțime de beneficii: vei deveni un cetățean activ prin

acțiuni pentru comunitate și pentru teritoriu, vei dobândi noi competențe, te vei pune la

încercare și vei intra în lumea muncii.

Activități: 

● Finanțarea cercetării;

● Cercetarea și monitorizarea cererilor de propuneri europene și internaționale

● Conceperea, dezvoltarea și redactarea de proiecte

● Sprijin pentru gestionarea proiectelor

● Elaborarea de rapoarte, articole, postări în social media

https://www.alda-europe.eu/where-we-work/


● Consolidarea rețelelor locale și crearea de rețele

● Dialog și relaționare cu instituțiile europene

Vă puteți înscrie la unul dintre aceste birouri ALDA:

● Bruxelles: 4 persoane

● Strasbourg: 3 persoane

● Skopje: 2 persoane

De ce aveți nevoie pentru a aplica? Trebuie să aveți între 18 și 28 de ani, să locuiți în Italia și

să aveți un cont SPID activat. Asigură-te că respecți termenul limită care este 10 februarie

2023.

Link-uri utile: 

Descrierea proiectului EU LIVES 

Anunț oficial 

Aplicați aici


