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Estiu Solidari 2018
Si tens entre 14 i 25 anys i estàs interessada/t a tenir un estiu
diferent i solidari apunta't al programa “Estiu Solidari” de Càritas
Jove de Menorca.
Les jornades d'aprenentatge i voluntariat es realitzaran, dilluns i
dimecres a Ciutadella, i dimarts i dijous a Maó, de 11h a 12,30h.
La nostra participació serà als projectes d’economia solidària i
acompanyament a les persones.
Els participants ofereixen el seu temps, el seu saber fer, la seva
capacitat d'escoltar, comunicar i fer equip, la seva creativitat. A
finals d'agost, data en la qual conclou el programa, compartirem
les nostres noves experiències en un entorn d'enteniment i
convivència, “Construint espais d'Esperança”, durant tres dies
que passarem a l'incomparable espai natural del Barranc
d’Algendar.
Inscripcions:
Joves de 14 a 25 anys
Inscripcions obertes fins dia 29 de juny
Tel. 971 48 11 40 (Ciutadella)
Tel. 971 36 10 01 (Maó)
o al mail: voluntariat.formacio@caritasmenorca.org
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