MENUTS I GRANS. NACIONAL

Alacant
20
DATES: Del 7 al 21 de juliol de 2019
MODALITAT: Social
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà
INCORPORACIÓ: al llarg del dia 7 de juliol en l’Alberg Juvenil la Florida, a Alacant.
TORNADA: el camp finalitza després del desdejuni del dia 21 de juliol
PLACES:

ACTIVITAT
La Llar Provincial està constituïda per una residència infantil, amb una capacitat de 35 places per a menors de
0 a 6 anys, i una residència geriàtrica, amb 125 places.
El camp pretén ser una experiència entre les tres generacions, que possibilite un acostament mutu i un major
coneixement entre tots els implicats: xiquets, jóvens participants en el camp i majors de la 3a edat.
•

Objectiu general: afavorir la convivència intergeneracional perquè es possibilite l’intercanvi d’experiències i
vivències gratificants entre les tres generacions: majors, jóvens i xiquets.

•

Objectius específics: contactar amb la realitat dels residents, dinamitzar la vida quotidiana de les persones
majors i menors, afavorir la convivència i el descobriment intergeneracional, possibilitar un suport afectiu
mutu i potenciar la participació en les activitats programades dels grups implicats.

S’organitzaran dos grups de treball: grup 1 de menors i grup 2 de majors. Els grups no alternaran la seua activitat.
La integració en un grup o en l'altre es determinarà en el moment de la incorporació dels voluntaris al camp,
i s'intentarà, en la mesura que siga possible, atendre les preferències dels voluntaris per un grup o per l'altre.
Es pretén simultaniejar les activitats específiques en grups xicotets amb les activitats de gran grup.
Es treballarà, de dilluns a divendres, entre 4 i 5 hores diàries, en funció de les activitats programades, generalment
als matins. L’horari es concretarà a l’inici del camp

ENTITATS COL•LABORADORES
El camp està organitzat per l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat (IVAJ), en col•laboració amb la Diputació
Provincial d’Alacant.

www.ivaj.es/viu-la-solidaritat | campsdevoluntariat@gva.es | 963 108 570

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
•
•
•

Excursions i visites
Tallers i activitats formatives, d’animació, etc.
Vetlades nocturnes, dinàmiques de grup, activitats esportives, jocs.

Estes activitats seran coordinades per un equip format per professionals de l’animació, sota la responsabilitat
de l’IVAJ, que conviuran i participaran del camp. L’equip d’animació proposarà al grup activitats culturals i
d’animació adaptades a les característiques de l’entorn i dels participants, que es desenrotllaran durant les
vesprades i els caps de setmana.

INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t’esperem al llarg del primer dia en Alberg residència la Florida,
Av. Orihuela, núm. 59, Alacant.
El centre disposa de tots els servicis necessaris, com a cuina, menjador, dormitoris individuals, llençols, dutxes
amb aigua calenta, zona d’activitats, etc. El menjar s’elabora en la mateixa instal•lació, per cuiners i cuineres
professionals.

MAPA DE SITUACIÓ

COM ARRIBAR A l’ALBERG
Accessos:
L’autopista A-7 i les carreteres nacionals 340 i 330 tenen accés a la ciutat d’Alacant, que disposa d’estació de
ferrocarril i aeroport, ubicat a 10 quilòmetres del nucli urbà.
Estació d’autobusos

|

965 130 700

AUTOBUSOS ALSA

|

Estació de Renfe

912 32 03 20

AEROPORT

|

|

966 919 000

|

902422242

|
|

www.alsa.es
www.renfe.es

www.aeropuertoalicante-elche.com

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI
Targeta sanitària o document equivalent
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

EQUIP ACONSELLABLE
Roba i calçat de treball i esportiu

|

Barret o gorra

|

Crema de protecció solar

|

Estris de neteja (inclosa tovalla)
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CONTACTES
IVAJ | C/ Hospital, 11 | 46001 València
963 108 570 | 963 108 565 | 963 108 568
www.ivaj.es | campsdevoluntariat@gva.es
Alberg residència la Florida

|

Av. Orihuela, núm. 59

|

03007 Alacant

965 918 250

Residència per a persones majors dependents la Florida
C/ Tomás Aznar Doménech, núm. 43 | 03007 Alacant | 965 107 083 | rte_laflorida@gva.es

COMPROMÍS DE LES PERSONES PARTICIPANTS
•
•
•
•
•

Treballar desinteressadament les hores que estipula el projecte laboral del camp, durant cinc dies a la
setmana.
Col•laborar en el desenrotllament del programa d’activitats d’animació i hi participar.
Contribuir a l’organització general del camp en les tasques que li són pròpies: neteja, cuina, administració,
etc.
Respectar les distintes creences, ideologies i les diferències personals de totes les persones que participen
en el camp.
Romandre en el Camp des de l’inici fins al final de l’activitat programada. Respectar les normes de règim intern
i de convivència pròpies de cada camp, que seran, entre altres: acceptar les indicacions de les persones
responsables de l’activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars durant el temps de
duració del camp.

MÉS INFORMACIÓ
L’IVAJ contracta una pòlissa d’assegurança d’accidents per als i les jóvens participants durant el temps de
duració del camp.
La cobertura sanitària per malaltia comuna, així com el gasto farmacèutic, serà per compte del participant.
L’IVAJ NO ENVIA CONFIRMACIÓ D’ADMISSIÓ AL CAMP.
www.ivaj.es/viu-la-solidaritat

|

campsdevoluntariat@gva.es

Teléfono de información del IVAJ: 963 108 570
RECORDEU QUE HEU D’INDICAR LA VOSTRA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC EN LA INSCRIPCIÓ
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