
PROJEKT MŁODZIEŻOWY
ECO-LIFE W HISZPANII!

Spędź 10-12 miesięcy za granicą!
 



 
Interesuje Cię alternatywne życie poza

systemem w towarzystwie natury?
Chcesz żyć w zgodzie z wartościami

ekologicznymi i przyczynić się do
rozwoju swojego eko-gospodarstwa?

 
 

Dołącz do niesamowitej ekologicznej farmy Kurkum
w Aragonii (Hiszpania) i zaangażuj się w solidarność

na rzecz zrównoważonego rozwoju planety
 
 
 



O projekcie
GŁÓWNYM CELEM jest popularyzacja kontaktu z naturą,

budowania społeczności, zielonej pracy, ekologii i naturalnego
stylu życia wśród młodych ludzi z Polski oraz zwiększanie szans

życiowych młodzieży ze środowisk migracyjnych.
.
 



masz 18-30 lat
jesteś

migrantem
mieszkasz w

Polsce

cieszy Cię natura i
praca na świeżym

powietrzu
 
 

jesteś empatyczny,
cierpliwy, zdolny do

okazywania życzliwości,
zrozumienia lub gotowy do

nauki tych umiejętności,
zmotywowany i chętny do

podejmowania
 inicjatywy

 
 
 

Ta oferta jest idealna dla Ciebie jeśli…



interesuje Cię
zrównoważony

rozwój
 

zmotywowany do
nauki języków

obcych
 

jesteś
gotowy do pracy

dla małej
społeczności

lokalnej w wiosce
Cretas 

w Aragonii
 
 

chcesz zdobyć 
więcej pewności siebie,

umiejętności
przywódczych, nauczyć
się pracy zespołowej i

współpracy
 
 
 

jesteś
komunikatywny i

gotowy stawić czoła
wyzwaniom, jakie

niesie ze sobą
współpraca

międzynarodowa
 
 

Ta oferta jest idealna dla Ciebie jeśli…



Co jeszcze oferujemy?

pracę w ramach
holistycznego podejścia
Dragon Dreaming do
realizacji projektów

samorozwój w
międzynarodowej
społeczności ludzi o
ciepłych sercach

wsparcie koordynatora
projektu, mentora i
tutora

praca w wyjątkowym
gospodarstwie
ekologicznym w
środowisku naturalnym

możliwość
zamieszkania w
obcym kraju,
praktykowania języka
angielskiego/hiszpań
skiego i pracy na cele
społeczne

możliwość nauki permakultury,
ogrodnictwa, naturalnego
zbioru, naturalnego
budownictwa,
zrównoważonych rozwiązań
m.in. systemy
energooszczędne,
zrównoważony styl życia,
recykling



Certyfikat Youthpass po
zakończeniu projektu

możliwość rozwoju
osobistego,
społecznego i
zawodowego

doświadczenie
zmieniające życie,
możliwość
podróżowania

świetna lokalizacja w
centrum miejscowości
Cretas - region
Aragonii - środkowa
Hiszpania

Co jeszcze oferujemy?



ORGANIZACJA GOSZCZĄCA
Stowarzyszenie ECO-VIDA, FARMA KUKUMU

Cretas/Aragonia/Hiszpania
 
 Miejsce stworzone z myślą o ludziach, by nawiązać

kontakt z nową wizją ekologiczną. Jej misją jest otwieranie
umysłów ludzi i wspólne poznawanie nowych sposobów
komunikowania się ze sobą i światem przyrody.
Stowarzyszenie może zaoferować młodym ludziom
doświadczenie, umiejętności, metody i pomysły na
alternatywne sposoby życia inspirowane mądrością
żywych ekosystemów. To jest
miejsce do dzielenia się, uczenia się i wspólnego rozwoju.
Żyć zrównoważonym życiem we wspólnocie i w zgodzie
z naturą. 

 Poprzez życie na wsi w przyjazny sposób z naturą
organizacja dąży do podniesienia samodzielności,
odpowiedzialności społecznej; edukuje o odpowiedzialnej
konsumpcji i recyklingu.



ORGANIZACJA GOSZCZĄCA
Stowarzyszenie ECO-VIDA, FARMA KUKUMU

Cretas/Aragonia/Hiszpania
 
 To miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się

zrównoważonego życia i podążać za filozofią
permakultury, opartą na obserwacji systemów
naturalnych, mądrości tradycyjnych systemów produkcji i
nowoczesnej wiedzy, przy projektowaniu
zrównoważonych społeczności ludzkich z
uwzględnieniem mikroklimatu, roślin, wody, ludzkich
potrzeb i relacji, jakie mogą powstać między tymi
elementami. Organizacja korzysta z systemów
energooszczędnych wraz z energią odnawialną i
wykorzystaniem zasobów naturalnych; promuje i
pielęgnuje spotkania z lokalną społecznością, tworzy sieci
zrównoważonych projektów i wymian.



ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA
Fundacja Medeina została utworzona w celu wspierania łączności z naturą i zapobiegania „zaburzeniu
deficytów natury”. Fundacja realizuje projekty edukacyjne, w których natura odgrywa ważną rolę i jest
obecna jako środowisko, narzędzie lub treść.
Organizacja stosuje różne metody pogłębiania łączności z naturą: zajęcia na świeżym powietrzu, terapię
górską, land-art, budowanie społeczności i praktyki tubylcze, głęboką ekologię i świadomość natury. Celem
fundacji jest inspirowanie i wzmacnianie osób słabszych, m.in. młodzież i seniorzy. Wspiera rozwiązania w
zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. gospodarka o obiegu zamkniętym i zdrowy styl życia.
Medeina skupia trenerów, pracowników młodzieżowych i edukatorów specjalizujących się w edukacji
pozaformalnej opartej na przyrodzie.



Twoje zadania:Budownictwo 
naturalne: konstrukcja małych

budynków z materiałów głównie
naturalnych i pochodzących z
recyklingu. Nauka w praktyce

konstrukcji budynków o niskim
oddziaływaniu; nauka

umiejętności pracy z drewnem,
kolbą, belami słomy, 

kamieniami itp.

Opieka nad
zwierzętami: Opieka i
karmienie kurczaków,

kotów i psów;
utrzymanie ich

przestrzeni życiowej.
 

Utrzymanie terenu i
infrastruktury: koszenie trawy,

sprzątanie przestrzeni,
konserwacja i porządkowanie

narzędzi i materiałów,
naprawianie zepsutych
rzeczy, modernizacja

przestrzeni, sadzenie drzew,
wodociągów, schodów,

ogrodzeń itp.
 
 

Imprezy lokalne:
współorganizacja regionalnych
festiwali i wydarzeń mających

na celu podniesienie
świadomości ekologicznej i

uwrażliwienie ludzi na
zachowania wspierające
zrównoważony rozwój;

organizacja wieczorów filmów
dokumentalnych

 
 

Gotowanie: organizowanie 
pokazów tradycyjnej kuchni 

wiejskiej pracownika młodzieżowego.
Gotowanie zdrowych i

wegetariańskich potraw, poznawanie
nowych lokalnych przepisów.

Gotowanie dla większych grup, gdy
są zajęcia grupowe. Sprawdzenie

kuchni świata i kulturowej
różnorodności gotowania jako

narzędzia do uczenia się
międzykulturowego.

 
 

Wsparcie podczas
obozów dla dzieci,

asystowanie w
comiesięcznych

spotkaniach w celu
wzajemnego wsparcia

w życiu na wsi.



Twoje zadania:

Własne projekty
pracowników

młodzieżowych do
zaplanowania i

wykonania zgodnie z
ich zainteresowaniami,

hobby i pasjami.
 
 

Ogrodnictwo: Przygotowanie
ziemi, siew, sadzenie, pielenie,

zbiór, przycinanie,
konserwacja. Wszelkie

czynności związane z uprawą
własnej żywności. Poznanie w
praktyce wielu umiejętności

związanych z produkcją i
konserwacją żywności na

własny użytek.
 
 

Dzielenie się historiami
sukcesu i wynikami na FB,
Instagramie, blogu, stronie

internetowej
 
 

Media społecznościowe:
 tworzenie treści na platformy

internetowe i media społecznociowe
na temat zrównoważonego rozwoju i

życia; wykonywanie zdjęć i materiałów
wideo, montaż wideo; pisanie

artykułów merytorycznych.
Dokumentowanie zorganizowanych

działań i wydarzeń, aby można je było
zobaczyć w Internecie. Wykonanie

reportażu wideo o eko-życiu na wsi.
Umieszczenie przygotowanych

materiałów w Internecie.
 
 

Budowanie pozytywnych relacji
ze społecznością lokalną w
wiosce Cretas, angażowanie

mieszkańców w projekty
młodzieżowe

 

 

Promowanie idei
solidarności i innych

wartości Unii
Europejskiej

 
 



Praktyczne informacje:
praca max 38 godzin tygodniowo, w tym
zajęcia językowe, przygotowanie do pracy,
ciekawe szkolenia

komfortowe zakwaterowanie w FARMIE
KURKUM dzielone z innymi pracownikami
młodzieżowymi

kieszonkowe /150 Euro miesięcznie/

pełne wyżywienie

zwrot kosztów podróży do 275 Euro

ubezpieczenie medyczne



Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie w jurcie lub jednym vanie. W furgonetce jest łóżko, szafka i
stolik, a w jurcie materace. Wolontariusze mają do dyspozycji wspólną,
półotwartą kuchnię, w której posiłki zazwyczaj na zmianę gotują. Obecnie
trwa budowa pokoi z prysznicami dla wolontariuszy.



Będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami
przez e-mail, często sprawdzaj swoją skrzynkę odbiorczą.
Następnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna przez Skype.

kliknij tutaj, aby złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek?

Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij formularz zgłoszeniowy:
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQQaCBZKup-lIZFjKpUPJHcxTx9P9LARuhDn9bfv-YzmA9Q/viewform


 
DOŁĄCZ DO ZESPOŁU KURKUM FARM

I ROZWIJAJ SIĘ Z MIŁOŚCIĄ DO
PLANETY

 
 Sprawdź, co robią nasi wolontariusze:

 

FACEBOOK

 

INSTAGRAM

 

RELACJE

https://www.facebook.com/europeanvolunteerspoland/
https://www.instagram.com/esc_volunteers/
http://eks.aktywnekobiety.org.pl/relacje/

