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GUIA PRÀCTICA 
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT (CES) 
avans, Servei Voluntariat Europeu (SVE) 

 
1.- Objectiu del CES 
2.- Què no és el CES? 
3.- Tipus de projectes  
4.- T’interessa saber: 

 Participació 
 Durada 
 Finançament 
 Acord d’activitat 
 Formació 
 Assegurança mèdica 

5.- Gestió del voluntariat. Entitat d’enviament-entitat d’acolliment. Terminis 
6.- Passos que hauràs de seguir per a sol·licitar una plaça. 
7.- Altra informació rellevant: Youthpass 
 
1.- Objectiu 
Es tracta d’una experiència solidària en cooperació internacional, feta principalment a l’estranger; i una 
oportunitat d’aprenentatge en l’àmbit de l’educació NO FORMAL, en la qual les persones joves voluntàries 
poden millorar o adquirir competències per al seu desenvolupament personal, educatiu, social i professional.  
Entre les possibles accions que engloben el Cos Europeu de Solidaritat, en la UA participem en les 
relacionades amb projectes de voluntariat. 
 
2.- Què no és el CES? 
No és un voluntariat ocasional, desestructurat, a temps parcial. No és tampoc una activitat d’oci o turística ni  
un curs d’idiomes o de formació a l’estranger. 
 
3.- Tipus de projectes 
Cultura, joventut, esport, assistència social per a persones grans, discapacitats i immigrants, patrimoni 
cultural, art, oci, mitjans socials, protecció i educació ambiental, desenvolupament rural i cooperació al 
desenvolupament. 
 
4.- T’interessa saber 
 

 Participació: 
 Poden participar-hi joves entre 18 i 30 anys, residents legals al país de l’organització 

d’enviament. 
 Només es pot participar en un únic projecte. Excepció: Si han participat en un projecte 

amb una durada màxima de 2 mesos, poden prendre part en un altre que dure 12 meses 
(total dels dos: 14 mesos). 

 Durada: 
 Serveis en què es participe individualment, o en grup de menys de 10 voluntaris o 

voluntàries: entre 2 i 12 mesos. 
 Serveis en què participen joves amb menys oportunitats:1 mínim 2 setmanes / màxim 12 

mesos. 
 Finançament: Ajuda econòmica per al desplaçament (depenent de la distància, segons la 

taula adjunta), manutenció, allotjament i assegurança mèdica (aquests, en un 100 %). 
Normalment aquestes despeses són abonades per l’organització d’acolliment. 

 
_______________________ 
 
1 Joves amb menys oportunitats: aquells que «estiguen en desigualtat de condicions pel que fa als seus iguals a 
causa d’enfrontar-se a una o més situacions i obstacles» de caràcter social, econòmic, etc., explicats amb més detall 
en la mateixa pàgina de la Guia: 
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/GuiaJeA2013.pdf 
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distancies1 Import/persona 
100- 499 km 180 €/p 
500- 1999 km 275 €/p 
2.000 – 2999 km 360 €/p 
3.000 – 3999 km 530 €/p 
4.000 – 7999 km 820 €/ p 
+ 8.000 km 1.500 €/p 

 
 Acord d’activitats. Entre l’organització d’enviament, l’organització d’acolliment i el voluntari 

o voluntària s’ha de signar un contracte que contindrà les tasques i les responsabilitats. 
 Formació: En la destinació rebràs un curs sobre voluntariat i un altre de l’idioma corresponent 

al país en què faces el teu CES/SVE.  
 Assegurança mèdica. Tot participant d’un CES/SVE ha de tenir: 

 Una targeta sanitària europea. Més informació: http://www.seg-
social.es/internet_1/trabajadores/prestacionespension10935/asistenciasanitaria/desplaz
amientospore11566/index.htm 

 Estar inscrit en l’assegurança d’CES prevista en el programa . La inscripció la fa l’entitat 
d’enviament, una vegada tinga les dades d’incorporació i estada i el codi que li 
proporciona la institució d’acolliment.  

 
5.- GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT  
Per a fer un Voluntariat en el CES, ajudant de manera altruista en les activitats que s’especifiquen en el 
projecte, necessites inscriure't en el PORTAL DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT següent: 
https://europa.eu/youth/solidarity_es 
 
D'aquesta manera, entraràs a formar part d'una gran borsa de persones voluntàries europees i podràs 
sol·licitar aquelles institucions o associacions els projectes de les quals més t'interessen. 
 
Entitat d’enviament (UA) 
Necessitaràs una entitat d'enviament. En el cas de la Universitat d’Alacant, des de la Subdirecció de 
Cooperació, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, ens encarregarem d’assessorar-te en la recerca 
del projecte, de la formació i informació prèvia a la teua eixida. A més, contactarem amb l’organització 
d’acolliment, durem a terme els tràmits necessaris i farem el seguiment de la teua estada i del 
desenvolupament de la teua activitat.  
 
Entitat d’acolliment i places vacants  

I, també una entitat d'acolliment . És l’entitat que rep els voluntaris, es responsabilitza de les activitats i els 
acull durant el desenvolupament del projecte. Com pots trobar una organització d’acolliment? Tens diversos 
recursos a la teua disposició: 
 

 UA: Places vacants publicades en la web de Cooperació: 
http://sri.ua.es/va/cooperacion/voluntariat/ 

 PORTAL OFICIAL base de dades d'institucions acreditades i places vacants:  
 

 oportunitats de voluntariat: http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list 
 
Com no totes les organitzacions publiquen sempre les places en la BD de 
“oportunidades de voluntariat” anterior, pots cercar també aquelles organitzacions que 
més t'interessen i contactar amb elles per a conèixer si tenen alguna plaça vacant. 
Totes les entitats acreditades en el Programa es troben en: 
http://europa.eu/youth/evs_database 
 

No bases la recerca únicament en el país de destinació, també és molt important que la 
temàtica del projecte siga il·lusionant per a tu. 

 
1 Recurs per a calcular les distàncies: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/resources-and-contacts_en 
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TENS DE TERMINI PER A TROBAR UNA 
ENTITAT D’ACOLLIMENT FINS AL: 

SI VOLS COMENÇAR UNA ACTIVITAT ENTRE:  

1 de maig de 2019 1 d’agost i 31 de desembre de 2019 
1 d’octubre de 2019 1 de gener i 31 de maig 2020 
1 de febrer de 2020 1 maig i 30 de setembre 2020 

 
6.- PASSOS QUE HAURÀS DE SEGUIR PER A SOL·LICITAR UNA PLAÇA  

1. Posa’t en contacte amb l’organització d’acolliment a través d’un e-mail, amb una breu presentació 
en anglès. o a través de la plataforma del CES: https://europa.eu/youth/solidarity_es 
 

2. Adjunta el teu CV en anglès en format europeu: Si no en tens cap fet, aquest enllaç et pot servir 
d’ajuda: https://europass.cedefop.europa.eu/es/hom 
 

3. Adjunta una carta de motivació d’una pàgina aproximadament. Normalment es redacta en anglès, 
però si coneixes l’idioma del país al qual et dirigeixes, els agradarà més rebre-la en la seua llengua. 
Has d’orientar-la un poc, depenent del projecte que tries. Ací en tens models:http://www.modelo-
carta.com/modelo-carta-motivacion. 
htmlhttp://lasdeltul.net/sve.php?listentrada=119 
 

4. Indica que la teua organització d’enviament és la Universitat d’Alacant i li envies les dades següents: 
 

CONTACT DETAILS UA SENDING INSTITUTION 
Organisation name University of Alacant 
Street Carretera de Sant Vicent-Alacant, s/n 
Postal code E-03690 
Town/city Sant Vicent del Raspeig. Alacant 
Country Spain 
E-mail address p.voluntariado.coop@ua.es 
Telephone number 965 90 3762 
EVS accreditation number 2015-1-ES02-KA110-003751 
PIC 999895886 

 
Finalment, és la institució d’acolliment la que et seleccionarà d’entre totes les candidatures que rep. Procura 
destacar.  

 
7.- ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT 
 
Tutor. L’organització d’acolliment t’assignarà un tutor, que serà la persona encarregada de proporcionar 
suport personal als voluntaris i voluntàries, a més d’ajuda durant el procés d’aprenentatge i d’elaboració del 
youthpass. 
Youthpasss. Una vegada hages acabat el teu període CES, rebràs un certificat Youthpass. És un document 
que permet que els participants d’algunes accions del Programa acrediten l’experiència i les competències 
(coneixements, habilitats i actituds) adquirides al llarg de l’estada. Més informació: 
http://www.youthpass.eu/es/youthpass/ 
Experiències dels nostres voluntaris: http://sri.ua.es/va/cooperacion/voluntariat/ 
 
Més informació: 
Subdirecció de Cooperació. Edif. Jorge Juan  
Programa Voluntariat.  
Tel. 96 5 90 9379/ 9744/ 9591 
E-mail: p.voluntariado.coop@ua.es 
Web: http://sri.ua.es/va/cooperacion/voluntariat/ 
 
 

Segueix-nos en Facebook i Twitter: UA INTERNACIONAL  
 


