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PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 

 
Denominació: Programa de Voluntariat en Cooperació  

Unitat o servei promotor: Vicerectorat de Sostenibilitat, 
Cooperació i Vida Saludable 

 
PROPOSTA_1 
Denominació Voluntariat Internacional  
Objecte Participació en l'execució, sobre el terreny, dins d’algun dels projectes propis de 

cooperació de la Universitat de València.  

Tasques 
Participació en el desenvolupament i execució de projectes propis de 
cooperació de la UV en Guatemala, Hondures, Madagascar i Senegal.  

▫ Participació en la recerca, arxiu i actualització d'informació i en la 
redacció de conclusions 

▫ Participació en les activitats formatives i de sensibilització sobre el terreny. 

▫ Coordinació amb el responsable del projecte de cooperació de la 
Universitat de València, així com amb els socis locals i els 
organismes/institucions públics o privats implicats:  universitats, ONGs, 
organismes internacionals, entitats socials i altres actors. 

▫ Col·laboració en la justificació tècnica i econòmica. 

▫ Redactar/gravar almenys un article/assaig/píndola durant l’estada al 
país de destinació sobre l’experiència de voluntariat, per a ser difós a 
través de la pàgina Web 

 

PROPOSTES ESPECÍFIQUES 

 

1. GUATEMALA: “Fortalecimiento comunitario para la creación de alternativas 
sostenibles al desarrollo de la aldea de La Blanca (Guatemala). Fase IV. Turismo 
cultural sostenible en La Blanca: pasado arqueológico y presente comunitario”. 

2. SENEGAL: “Creación y dinamización de la biblioteca, adecuación de la sala 
de ordenadores y promoción del empoderamiento de la población del centro 
de infancia vulnerable de Bambey (Senegal) con enfoque de género e 
infancia” 

3. HONDURES: “Formación del profesorado en el Cono Sur”.  

TASQUES ESPECÍFIQUES: 

▫ Suport a les activitats de Mancomunidad Trifronteriza Río Lempa a 
Ocotepeque, Hondures. 

▫ Ajuda en la redacció i elaboració de projectes de cooperació. 

▫ Coordinació de voluntariat de l'ONGD Escoles Solidàries i de la secció 
d'educació de la Mancomunidad. 

▫ Reforç administratiu per a la xarxa d'universitats que col·laboren amb la 
Mancomunidad Trifronteriza Río Lempa. 

 



4. MADAGASCAR: “Promoción de la salud en la lucha combinada contra la 
esquistosomiasis, la malaria, los geohelmintos y la malnutrición, en población 
infantil y mujeres en edad reproductiva del distrito de Tuléar”. 

TASQUES ESPECÍFIQUES:  

▫ Anàlisi de mostres: a) excrements per mitjà de Kato-Katz i microscòpia 
òptica, b) orina per mitjà de filtrat i microscòpia, i c) sang per mitjà de 
tires ràpides.  

▫ Tractament antiparasitari i suplements de ferro.  

▫ Xerrades-tallers sobre hàbits higiènics-sanitaris, educació nutricional i estils 
de vida saludables. Al personal tècnic de suport, animadores i 
formadores en una primera fase, i en segon lloc a la població destinatària 
i la seua comunitat 

▫ Col·laboració en l'avaluació dels diagnòstics de salut  

 

Data d’inici: gener 2022 Data finalització: setembre 2023 
Horari:  Número de dies: d’1 a 3 mesos 
Places oferides: 4 
Lloc de realització: Guatemala, Senegal, Hondures i Madagascar. 
Altres condicions 
de la realització 

Les persones participants poden optar a les Borses de viatge de voluntariat en 
cooperació convocades anualment per la Universitat de València. 

 

 
PERFIL 

Interessos i 
motivació i 
capacitats 
requerides. 

Les persones voluntàries han d’estar motivades i mantenir un compromís envers 
els altres.  

Capacitat de redimensionar i ajustar de manera flexible el projectes als 
condicionants i imprevistos 

Resistència física que permeta un ritme exigent  

Capacitat de guanyar-se la confiança de les persones amb què comparteixes 
l'experiència de voluntariat 

Capacitat de la comprensió de les situacions, les seues causes i conseqüències 
generadores de les desigualtats i els conflictes.. 

 

https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/ajudes/mobilitat/borses-viatge-voluntariat-projectes-cooperacio/convocatoria-2021-2022-1286125660292.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/ajudes/mobilitat/borses-viatge-voluntariat-projectes-cooperacio/convocatoria-2021-2022-1286125660292.html

