MENUDES IL·LUSIONS. NACIONAL

Piles - València
PLACES: 20
DATES: Del

l’ 31 de juliol al 14 d’agost de 2019
MODALITAT: Social
EDAT: 18-30 anys
QUOTA: 110 €
IDIOMES: Valencià / Castellà
INCORPORACIÓ: al llarg del pimer dia en l’Alberg Juvenil Mar i Vent , a Piles
TORNADA: el camp finalitza després del desdejuni del dia 14 d’agost.

ACTIVITAT
El camp té com a finalitat conviure i compartir amb persones amb discapacitat un temps d’oci i de formació.
La metodologia que s’utilitzarà en este projecte pretén desenrotllar activitats de forma activa, dinàmica i
participativa entre els diferents col•lectius implicats.
El treball desenrotllarà els continguts següents:
• Discapacitat: Introducció a les normes bàsiques d’actuació. Discapacitats. Art i discapacitat.
• Activitats adaptades: jocs adaptats, tallers, esports adaptats.
• Esports: Golbol, eslàlom, boccia
• Oci i discapacitat, visites culturals.
En el camp participaran 20 voluntaris sense discapacitat i un grup de 15 xiquets amb discapacitat d’edats
compreses entre els 8 i els 14 anys.
Del 31 de juliol al 3 d’agost els voluntaris rebran formació. Del 4 al 14 d’agost els voluntaris conviuran durant
les 24 hores amb els xiquets atenent a les demandes que estos puguen tindre, supervisats i orientats pels
monitors.

ENTITATS COL•LABORADORES
El camp està organitzat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en col•laboració amb la Creu Roja València.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
•
•
•

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

Una gran part de les activitats programades dins del projecte d’animació estaran plantejades entorn del projecte
tècnic per a donar un mateix fil conductor al camp i, així, realitzar les activitats de forma globalitzada. L’equip tècnic,
sota la responsabilitat de l’Institut Valencià de la Joventut, proposarà al grup activitats d’animació adaptades a les
característiques de l’entorn i dels participants.
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A través d’estes propostes concretes i els possibles suggeriments dels voluntaris, es plantejarà un pla d’activitats
culturals i de temps lliure, coordinades per l’equip, per a ocupar el temps d’oci durant les vesprades i caps de
setmana.

INCORPORACIÓ I ALLOTJAMENT
No hi ha una hora concreta per a la incorporació, t’esperem al llarg del primer dia en l'alberg juvenil Mar i
Vent, Carrer Dr. Fleming ,61 46712 platja de Piles.
El centre disposa de tots els servicis necessaris, com a cuina, menjador, dormitoris, 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
Accessos
Coche: N-332 ; autopista AP-7, eixida 61
Tren: RENFE, C-1 València-Gandia (info. tel.912 320 320)
Autobús:Empresa ALSA València-Gandia-Alacant
Empresa LA AMISTAD Gandia-Piles
Estació de Renfe | 912 32 03 20 | www.renfe.es
Aeroport de València | 91 321 10 00 | 902 404 704 | http://www.aeropuerto-valencia.com
ALSA | Tel : 902 42 22 42 | www.alsa.es
LA AMISTAD | Tel : 962 87 44 10 | www.autobuses-laamistad.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 | Roba de bany
Crema de protecció solar | Estris de neteja (inclosa tovalla)

CONTACTES
IVAJ | C/ Hospital, 11 | 46001 València
963 108 565 | 963 108 568 | 963 108 570
www.ivaj.es | campsdevoluntariat@gva.es
A.J. MAR I VENT

|

962 826 550

CRUZ ROJA Província de València

|

|

http://www.ivaj.es/va/albergs/piles

96.380.22.44

|

Fax. 96.355.92.39

|

valencia@cruzroja.es
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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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