PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Nº 0004

NOME – Serviço de Voluntariado Europeu (SVE)
EMAIL
WEBSITE – www.sve.pt

O QUE É – O Serviço de voluntariado Europeu (SVE) é um programa da “Youth in Action” que pretende
estimular a mobilidade entre os jovens de modo a ajudarem outras comunidades.
OBJECTIVO – A principal actividade do voluntário é o trabalho para uma Organização Não-Governamental
(ONG) que pode ir desde trabalho ecológico, a trabalho com crianças ou trabalho de escritório. Assim, o
voluntário tem ao seu dispor também suporte na aprendizagem de uma nova língua, formações com outros
voluntários, etc.
ONDE ESTAMOS – Os países de acolhimento vão desde países da UE a países como Bielorrússia ou na
América Latina/África. Podem consultar os projectos e mais informação em www.sve.pt
COMO PARTICIPAR – O primeiro passo é angariar toda a informação sobre o programa e depois procurar um
projecto à medida do voluntário interessado. A base de dados dos projectos encontra-se neste link:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. Depois a iniciativa parte apenas do voluntário, que terá de
entrar em contacto com as ONG e perguntar se as candidaturas estão abertas e se encontram receptivos a
novos voluntários. Quando tiver um projecto em vista, terá de se contactar uma Organização de envio que
trate dos restantes procedimentos juntamente com a Organização de Acolhimento.

TESTEMUNHO
NOME – Joana Catarina Fernandes Vieira
IDADE – 25 anos
LOCAL – Eslováquia

Pois é. Escrevo de Braga, já chegou o tempo da retrospectiva, do balanço. Depois de oito meses a viver
sozinha em Bratislava, retomar a vida que deixei aqui, revela-se difícil. Talvez porque os dias aqui
continuam iguais. Mas eu não!

O meu voluntariado na Eslováquia foi uma lição de vida em formato Express. Quando agora me perguntam
como foi, como eram as pessoas, obrigam-me a observar tudo como espectadora. As comidas já me eram
normais, as rotinas, a atitude das pessoas... Mas pensando à distância, tudo era diferente.
Trabalhei tanto em escritório como no campo. A minha tarefa era promover o projecto "72 horas sem
compromisso", que pretendia que, durante 3 dias, toda a Eslováquia servisse a comunidade. Tinha muito
do que aprendi nos escuteiros. Tinha de explicar às pessoas que tinham de elaborar um projecto, angariar
fundos e materiais e no fim ajudar a comunidade. Graças a isto, contactei com muitos escuteiros e
organizações da Juventude. Isto deu-me muita vontade de continuar a trabalhar no sector da Juventude e
Voluntariado, abrir os olhos para o que as mãos de todos podem fazer. No final, conseguimos 6000
voluntários e num país de cinco milhões, foi mais do que estávamos à espera! Com este sucesso, pus-me a
sonhar acordada sobre como funcionaria o 72 em Portugal.
O tempo correu, mas todo ele foi um constante desafio à resistência para lidar com as novidades. Aprendi
uma nova língua, aprendi imenso sobre novas culturas, despertaram-se novos interesses, adquiri novas
capacidades que poderão ser úteis no futuro, conheci tanta gente, viajei tanto, vi o meu projecto acontecer
(respirar mais ar), cresci tanto, defini princípios, abri a mente a novos estilos de vida, experiências.
Fico sem fôlego de enumerar como cresci em tão pouco tempo. Acho que da Áustria para lá, a forma de
encarar a vida é bem diferente. Talvez por razões históricas e culturais, por lá aproveitam-se melhor as
oportunidades para aprender, viajar. Já tinha esta ideia mas foi rematada quando estava a lidar com duas
voluntárias austríacas que achavam que sair de lá às 5h da manhã era demasiado cedo para chegarem a
tempo para o início do projecto na Eslováquia. Por outro lado, o grupo de voluntários da Bósnia e
Herzegovina viajou 15 horas de autocarro, sem uma única reclamação. Há uma valorização diferente das
oportunidades.
E, resumindo, quero trazer isso para a minha vida cá. O pragmatismo, a procura, o alerta.
Voluntariado, é ir! Só faz bem à tosse, à vossa e à dos outros.

Joana Vieira
Ex-EVS na Eslováquia
E-mail : joana.cat.vieira@gmail.com
Website: www.nerozumiem.com

1. Durante a iniciativa 72h trabalhei em dois projectos e um deles foi limpar um túnel pedonal com
demasiados grafitis e posters.

2. Tive a oportunidade de desenvolver um projecto só meu. Chamou-se "the other'slovakia" e
pretendeu angariar impressões de outros voluntários sobre a Eslováquia. Conseguimos cerca de
70 imagens e a exposição foi um sucesso!

3. Uma imagem de voluntários a trabalhar no 72h, numa organização que trabalha com crianças de
etnia cigana.

