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Índex i guia 
 

Benvingudes i benvinguts! 

 

En aquest document trobareu una petita presentació de les organitzacions amb qui 

treballa COCAT aquest any. El que volem, més que no fer-vos una descripció aïllada 

cada una de les organitzacions, és apropar el coneixement que en tenim, les formes 

de relacionar-nos-hi i treballar-hi per tal d’ajudar a entendre el sistema de relacions 

entre les entitats que fa possible el voluntariat internacional que promovem arreu 

del món. La idea és orientar-vos a la vostra futura participació en projectes de 

voluntariat. 

 

Per això, en aquest document hi trobareu : 

 

1. Organitzacions arreu del món amb qui treballa COCAT al 

2015 

 

Una presentació i un per què no treballem amb totes les organitzacions del món, ni 

amb tots els països. 

 

2. Una mirada regional al voluntariat internacional per 

continents 

 

Una curta descripció de com és el voluntariat en cada un dels continents i què 

podeu aspirar a trobar-hi com a experiències. 

 

3. Xarxes internacionals, grups de treball i campanyes 

 

Les organitzacions treballem en xarxa per organitzar el voluntariat internacional. Si 

vols saber una mica millor com funciona, aquí en tens una breu descripció. 

 

4. Relació i descripció de les organitzacions amb qui treballa 

COCAT al 2015. 

 

Les organitzacions amb qui treballarem ordenades alfabèticament per països, amb 

l'experiència que en tenim i algunes dades que considerem d'interès. 

 

Esperem que aquest document us sigui d'interès. 

 

Bons camps, 

 

L’equip de COCAT 
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1. Organitzacions arreu del món amb qui treballa COCAT al 

2014 

 

En aquest document trobareu descrites les organitzacions d’arreu del món amb les 

que treballem durant el 2015. 

 

Com sabeu, COCAT no organitza camps fora de Catalunya, sinó que treballa amb 

entitats d’arreu del món, que organitzen els projectes d’acord amb la voluntat i 

necessitats de les comunitats i iniciatives locals dels seus països. Aquesta és la gran 

característica dels camps internacionals: organitzacions locals treballant juntes en 

xarxa a nivell internacional!  

 

  

 

A COCAT treballem perquè les vostres experiències de voluntariat puguin ser el 

millor possibles. Pel que fa a la selecció de les entitats amb qui treballem, passem 

un pausat i llarg període de prova abans de començar la col·laboració amb 

Catalunya. 

 

COCAT pertany a dues xarxes internacionals d'organitzacions de voluntariat: 

Alliance i CCIVS. A través d'elles manté relacions regulars i projectes internacionals 

amb més de 100 organitzacions d'arreu del món. També a través d’aquestes xarxes 

hem conegut altres organitzacions que no en formen part però que col·laboren amb 

les organitzacions que sí que en són membres. En aquests casos, col·laborem amb 

entitats de les que estem segurs. 

 

Així doncs, les entitats amb les que treballem: o bé són membres de les xarxes 

Alliance o CCIVS, i hi treballem de fa uns anys; o bé són entitats amb les que hem 

treballat en projectes concrets, o hem conegut a través de la xarxa, i hi hem 

començat relació un cop decidit que tenim prou informació i referències per a 

treballar-hi. 

 

Amb les entitats amb qui comencem a treballar per primer any, tractem primer 

d’enviar-hi voluntaris amb més experiència per tal d’anar aplanant el camí (recollint 

informació, observant les particularitats a tenir en compte, avaluant la qualitat dels 

projectes, etc.) per als voluntaris del futur. 

 

Així, cada any comencem a enviar a noves entitats i països, i de vegades deixem 

d'enviar-ne a d'altres. Ens agradaria poder treballar amb organitzacions d'arreu del 

món, però estem segurs que entendreu que és la nostra responsabilitat abastar 

menys i garantir un suficient suport tant de l'entitat d'acollida com de nosaltres 

mateixos. 

 

 

http://www.alliance-network.eu/
http://www.ccivs.org/
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2. Una mirada regional al voluntariat internacional per 

continents 

 

Cada país, cada organització, fins i tot cada camp tenen les seves peculiaritats: 

metodologies específiques de treball, tipologies de projectes, etc. Voldríem donar-

vos una mirada molt general i pràctica sobre les característiques regionals, perquè 

la tingueu en compte a l'hora d'escollir els vostres projectes. 

 

Si el que voleu és fer un projecte on la vostra feina estigui carregada de sentit, 

tingueu un important aprenentatge tècnic, si voleu contribuir amb el vostre granet 

de sorra, però no teniu encara molta experiència en aquest tipus de projectes, us 

recomanem fer un camp internacional a Europa! Com ja coneixeu millor el context, 

l’impacte cultural no és tan gran. Les entitats sovint poden donar-vos més 

responsabilitats i aspirar a objectius més ambiciosos que, de vegades, a d’altres 

continents. 

 

Si el que voleu són experiències de gran canvi i aprenentatge intercultural i 

encara no teniu 21 anys, penseu que si participeu en un camp als Balcans i en 

general a l'est d'Europa, a Turquia o a Armènia, i si us motiva descobrir una mica 

Àsia a Japó, Corea, Taiwan o Hong Kong...descobrireu un món que no imaginàveu! 

 

Si voleu anar a Països del “Sud”, en primer lloc penseu que la vostra presència 

serà un aprenentatge per a vosaltres mateixos en primer lloc; que els projectes que 

fareu seran fonamentalment d'intercanvi cultural i d'aprenentatge mutu, perquè poc 

més podreu fer en 2 setmanes que aprendre, en contextos tan diferents dels 

vostres. A més tingueu en compte que l'idioma de comunicació en contextos 

culturals tan diferents és especialment important: si no parleu un bon anglès o 

francès (depenent del país) per a comunicar-vos, us recomanem participar a camps 

a Amèrica Llatina.  

En general us recomanem: tenir molta flexibilitat, tant a l’hora de triar els 

projectes, com al moment de viure l’experiència allà; llegir bé la informació dels 

projectes i de les condicions, i organitzar amb prou antelació els tràmits necessaris 

(gestió sol·licitud, informació, viatge, visat, vacunes, etc.), pels quals aconsellem 

fer la inscripció amb 2 mesos d’antelació. A més, recomanem tenir alguna 

experiència prèvia de voluntariat i viatge a Països del sud als que vulguin participar 

a projectes de les organitzacions amb qui col·laborem per primer cop enguany 

(marcades al document). 

 

A més, si voleu participar a un camp en algun d’aquests països recordeu que  

haureu participar a la formació obligatòria que organitzem al 12 de juny!  

   

Europa 

 

A Europa hi ha un teixit associatiu molt diversificat i amb molta història. El 

voluntariat internacional va iniciar-se a Europa després de la 2a Guerra Mundial.  

 

Treballem amb entitats que tenen projectes excel·lents i fan un treball seriós, 

imaginatiu, molt interessant, cada una amb les seves especialitats. Trobareu alhora 

que hi ha una gran diversitat quant al nivell d’exigència dins els projectes. Les 
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entitats sovint poden donar-vos més responsabilitats i aspirar a objectius més 

ambiciosos que, de vegades, a d’altres continents. Això no vol dir, pels més 

tranquils, que no hi hagi camps també relaxats…També n'hi ha! 

 

Dins d'Europa, ens costaria recomanar-vos especialment alguna entitat: n'hi ha 

tantes de tan bones! Sort amb la recerca, segur que la tria serà una gran 

experiència! 

 

Amèrica del Nord 

 

A Amèrica del Nord treballem amb Estats Units, Canada i Quebec (també amb 

Mèxic, geogràficament al nord, però que inclourem més avall, amb Amèrica 

Llatina). 

 

Proposem que proveu els projectes al Quebec, de l’organització CJ (Chantiers 

Jeunesses); el procés d’obtenció del “visat” és un pèl farragós, però l’experiència un 

cop arribats serà impressionant.  

 

A Estats Units, la feina de VFP també és de qualitat i tenen projectes molt bons. 

 

Amèrica Llatina 

 

A Amèrica Llatina hi ha gran diversitat de projectes i tipus d’entitats de voluntariat. 

En realitat, en aquest continent hi ha molta tradició de treball i activisme social, 

però no tanta de voluntariat, i per tant les entitats tenen estils molt diferents. 

COCAT va desenvolupar al 2008 un projecte amb entitats europees i 

llatinoamericanes per a engegar l’Eulavol (Iniciativa EuroLatina de Formaciones 

para el Voluntariado). 

Actualment, moltes d’aquestes organitzacions estan  involucrades en el procés de 

creació d'un col·lectiu d'organitzacions americanes (Mèxic: Nataté, Vive Mèxico i 

Vimex, Perú: BVPV, Equador: Chiriboga, etc.) que vol evolucionar cap a la creació 

d'una xarxa panamericana d'organitzacions de voluntariat. 

 

Podem recomanar-vos projectes socials i ambientals a Mèxic, o de treball social i 

educatiu al Perú. 

 

Àfrica 

 

A Àfrica treballem amb diverses organitzacions. En els últims temps, hem 

desenvolupat una estreta relació amb algunes d'elles, atès que COCAT va acollir al  

2009, el Seminari Euroafricà del projecte Cultures Meet Concepts de la xarxa 

CCIVS, i posteriorment el Congrés Internacional del Voluntariat al 2010. 

 

A Àfrica hi ha diverses xarxes regionals d'organitzacions de voluntariat: l'EAWA  de 

l'est d'Àfrica; la WAVAN d'organitzacions de l'Oest d'Àfrica. 

 

La nostra limitada capacitat d'acció i d'enviament a Àfrica fa, però, que no puguem 

obrir l'enviament de voluntari/es a tots aquells països on tenim entitats de 

contacte. Enguany treballarem, doncs, amb 5 o 6 països, d'on us recomanarem les 
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experiències a Kènia amb GVDA o KVDA, a Tanzània amb Uvikiuta i a Uganda amb 

UPA. 

 

Si voleu participar en algun país francòfon (heu de saber parlar francès), cap a 

Togo o Marroc. 

 

Àsia 

 

Malauradament, distingim entre dues Àsies: la del Nord i la del Sud. Ho fem perquè 

les característiques socioeconòmiques de cada una ho recomanen. Tot i que 

l'experiència a cada una de les “dues” regions serà un important intercanvi cultural, 

pensem que podem pensar en una experiència a Corea, Japó, Taiwan o Hong Kong 

sense una formació obligatòria, i en el cas dels altres països és necessària una 

formació prèvia. 

 

Afortunadament, a nivell intern asiàtic es treballa com una sola regió, on s'hi ha 

desenvolupat una important xarxa internacional d'organitzacions de voluntariat 

asiàtiques, l’NVDA, que té molt de dinamisme i força en el continent asiàtic. 

 

Àsia “Nord” 

 

Els pocs voluntaris que participen a Japó i Corea tornen encantats!  

En particular voldríem recomanar-vos les experiències a Corea. Poca gent hi 

pensa en Corea, però els que hi van, al·lucinen amb la cultura, la 

organització social, el micromón de Corea. I cal dir que les dues 

organitzacions amb les que hi treballem, IWO i KNCU, tenen projectes de 

gran qualitat. 

 

Àsia “Sud” 

 

Molts voluntaris penseu en participar en un camp a Àsia, i particularment, 

Índia sembla ser la destinació preferida. 

 

Tot i que en aquests països tenim bons partners, a COCAT voldríem 

recomanar-vos, també altres entitats d’altres països, on considerem els 

projectes i la feina especialment interessant: a Taiwan (VYA) i a Hong Kong 

(Voltra), a Indonèsia (IIWC) amb projectes ambientals i socials de molt 

d’interès; i a Vietnam, amb Solidarités Jeunesses Vietnam o Volunteers for 

Peace Vietnam, que fan un treball educatiu i social molt interessant en 

aquest país. 

 

També Mongòlia, per què no, d’on (tot i que no en coneixem tant en 

profunditat els projectes locals que hi fan) tothom que hi participa torna amb 

molt bones valoracions. 

 

Als darrers anys hem obert noves col·laboracions a Tailàndia, Nepal, Xina, 

Filipines, Cambodja, Sri Lanka, Laos i Malàisia.  
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3. Xarxes internacionals, grups de treball i campanyes 

 

Per tal de desenvolupar totes les seves potencialitats, aprendre unes organitzacions 

de les altres, trobar maneres de treballar estandarditzades i de qualitat que facilitin 

les millors experiències i resultats per a tothom i facilitar marcs de relació en comú, 

les organitzacions locals i nacionals d'arreu del món s'agrupen en xarxes 

internacionals. Aquesta és una de les grans característiques del moviment 

internacional del voluntariat, i és la que permet que no hi hagi una gran 

organització mundial que faci projectes arreu del món, sinó que siguem petites (i 

mitjanes) organitzacions d'arreu del món les que treballem d'acord amb les nostres 

metodologies locals i d'acord amb les nostres necessitats locals, i avançant 

plegades com un moviment internacional del voluntariat. 

 

En aquest document trobareu referències a diverses d'aquestes xarxes i grups, i per 

això també trobem útil que sapigueu qui és qui en aquests àmbits: 

 

 

Xarxes Internacionals 

 

Alliance: Alliance Network of Voluntary Service Organisations 

 

L'Alliance, creada l'any 1982, és una de les xarxes més dinàmiques i tècnicament 

més potents en l'àmbit del voluntariat. És la primera xarxa a la que va pertànyer 

COCAT.  

 

L'Alliance té diversos grups de treball, i celebra cada any dos esdeveniments 

centrals per al moviment del voluntariat: el Technical Meeting i la General 

Assembly. 

 

El Technical Meeting és una gran trobada entre entitats d'arreu del món (membres 

de la xarxa i d'altres organitzacions convidades, unes 80 cada trobada), on durant 

una setmana les organitzacions poden avaluar la feina feta, la col·laboració entre 

entitats i les coses a millorar, i intercanviar les informacions sobre els projectes que 

es realitzaran durant l'any. És també l'espai per a trobar-se entre els grups de 

treball, i desenvolupar projectes i campanyes transversals a l'àmbit del voluntariat: 

inclusió, sostenibilitat, etc. 

 

COCAT és un membre molt actiu de l'Alliance, i forma part del grup de treball 

Access 4 All (d'inclusió social mitjançant el voluntariat) i la seva campanya 

Accessing Work camps i del grup que promou l'adopció de la Campanya per la 

Sostenibilitat al Voluntariat dins l'Alliance. 

 

Web: http://www.alliance-network.eu    i   Facebook 

 

 

 

 

 

 

http://www.alliance-network.eu/
https://www.facebook.com/alliancenetwork
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Grups de treball i campanyes d’Alliance 

 

Access 4 All WG 

 

Es tracta del grup de treball de l'Alliance que desenvolupa les polítiques i accions 

comunes per a treballar en la inclusió social mitjançant el voluntariat. Especialment, 

dirigeix els seus esforços a possibilitar marcs per tal que persones amb especials 

dificultats (socioeconòmiques, físiques, etc.) puguin també esdevenir voluntaris 

internacionals i per tant ser actors socials de desenvolupament. El grup llança cada 

any la campanya Accessing Work Camps en aquesta direcció, ha desenvolupat una 

metodologia de treball estandarditzada per a aquesta àrea de treball, i porta a 

terme projectes europeus centralitzats sobre aquesta temàtica. 

 

Campanya Internacional per a la Sostenibilitat al Voluntariat (International 

Campaign for Sustainability in Voluntary Service) 

 

La Campanya tracta d'impulsar i fomentar el canvi cap a la sostenibilitat dins el 

moviment internacional del voluntariat, tractant que l'impacte del moviment sigui 

més positiu, introduint noves formes de consum (recolzant formes justes i 

ecològiques de producció; minimitzant la despesa energètica i la contaminació), 

educatives, transformadores dins el moviment, i donant visibilitat als projectes i 

iniciatives ja existents en aquesta direcció, amb la voluntat de poder influir en les 

institucions perquè afavoreixin actituds i polítiques cap a la sostenibilitat. 22 

organitzacions d'arreu del món van sumar-s'hi al 2010, incloent les xarxes Alliance, 

CCIVS, SEEYN, i el grup ambiental de l’SCI. COCAT n'és una de les entitats 

fundadores i impulsores. 

 

 

CCIVS: Coordination Committee of Internacional Voluntary Service 

 

Es tracta de la xarxa mundial, global d'organitzacions de voluntariat, que vol 

representar el moviment global del voluntariat internacional. Hi pertanyen tant 

organitzacions nacionals (com COCAT, per exemple), com xarxes internacionals 

(SCI, ICYE, etc.). Fou creada el 1948 i està vinculada a la Unesco, reconeguda per 

aquesta com organització col·laboradora. 

El CCIVS és una xarxa de referència que treballa per a donar suport a les 

organitzacions de voluntariat d'arreu del món, desenvolupant projectes de 

formació, campanyes globals, materials pedagògics i trobades internacionals que 

apoderin i permetin dotar de coherència i força el moviment del voluntariat per a la 

seva sostenibilitat i la seva capacitat de transformació social. 

 

COCAT va acollir-ne l'Assemblea General el desembre del 2010, així com el Congrés 

Internacional del Voluntariat, celebrat a Barcelona i que va reunir 80 organitzacions 

d'arreu del món (i 20 de catalanes). 

 

Durant el 2011, el CCIVS va portar a terme el projecte Volunteering 2011: Global 

Strategies for Global Challenges, procés participatiu del moviment que busca definir 

les estratègies globals al món del voluntariat de cara al període 2011-2021. 
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Al llarg del 2012 es va implementar amb un conjunt d’entitats del CCIVS el projecte 

Changing perspectives: mesuring the impact of volunteering amb el què es va 

elaborar una eina per mesurar l’impacte del voluntariat que es du a terme als 

camps de treball. 

 

Un projecte que engloba moltes de les entitats membres del CCIVS és el World 

Heritage Volunteers, que promou els camps de treball amb l’eix comú del patrimoni 

mundial de la humanitat. 

 

Web: http://ccivs.org/  

 

 

 

 

 

Altres xarxes internacionals 

 

Hi ha altres xarxes internacionals que treballen amb voluntariat internacional amb 

les què COCAT hi col·labora. 

 

SCI: Servei Civil Internacional 

 

El Servei Civil Internacional s'autodefineix com un moviment pacifista, i va ser 

fundat l'any 1919, just després de la 1a Guerra Mundial. L'SCI té el mèrit de ser el 

fundador del moviment del voluntariat internacional, i de ser un moviment actiu i 

molt dinàmic fins al dia d'avui. A Catalunya, hi ha la branca de l'SCI-Catalunya. 

 

NVDA 

 

Es tracta de la xarxa asiàtica d'organitzacions de voluntariat. Totes les 

organitzacions asiàtiques amb qui treballem formen part de NVDA qui és una xarxa 

d'entitats molt potent i dinàmica. 

 

EAWA 

 

La xarxa d'organitzacions africanes de l'Est d'Àfrica. Porten a terme projectes 

d'intercanvi i formacions mútues. 

 

 

http://ccivs.org/
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4. Relació i descripció de les organitzacions amb qui treballa 

COCAT al 2015. 

 

A  continuació trobareu una relació de les organitzacions amb les que treballem el 

2014 ordenades alfabèticament per països, i on us en fem una breu descripció (de 

l'experiència que hi tenim, el tipus de treball que fan, la seva implicació al món del 

voluntariat i com l'avaluen els voluntaris d'anys anteriors), tot mencionant-vos si 

pertanyen a alguna xarxa internacional d'organitzacions de voluntariat o no. 

Esperem que us serà d'interès i d'utilitat! 

 

 

Alemanya 1 

 

Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten (IBG) 

 

Organització que promou la interculturalitat i la pau a través dels camps de treball, 

sent aquesta la seva principal activitat. Molt bona organització, d'on hem rebut 

sempre molt bones avaluacions. Treballen amb especial atenció en els projectes 

d'inclusió mitjançant el voluntariat, i són membres del grup internacional Access 4 

All i del Environmental Sustainability Working Group. 

Web: www.ibg-workcamps.org 

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS  

 

IJGD 2 

 

Gran organització d'educació en el lleure d'Alemanya. Té com a objectius principals 

sensibilitzar i mobilitzar als joves sobre temes socials i ambientals. L'organització 

de camps de treball més gran d'Alemanya. Tècnicament bons i en rebem bones 

avaluacions.  

 

Web: www.ijgd.de  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

ICJA  

 

Branca alemanya de l'antiga xarxa YAP (Youth Action for Peace). Tenen camps 

interessants, destacant particularment els de temàtica pacifista i d'educació lliure, 

tot i que no organitzen molts camps de treball.  

 

Web:  www.yap-cfd.de  

Xarxes a les que pertany: Ex/yap, Alliance (partner) 

 

                                                 
1 Moltes organitzacions alemanyes tenen límit d’edat 18-26 als seus camps així que mireu bé 

les condicions a la descripció de cada projecte! 

 
2
 IJGD: Enguany la organització promou dos camps trilaterals (oberts només a joves 

procedents de Alemanya/ Espanya-Catalunya/ França o Polònia). Si us interessen podeu 

trobar la descripció al cercador dels projectes IJGD25336, IJDG25304.    

 

http://www.ibg-workcamps.org/
http://www.ijgd.de/
http://www.yap-cfd.de/
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N.I.G. 

 

Norddeutsche Jugend im internationalen Gemeinschaftsdienst va ser fundada per 

joves estudiants de la Universitat de Rostock amb interessos comuns, tant socials 

com mediambientals a l'octubre de 1990. Entitat que treballa principalment en 

temes ambientals i en cooperació amb països del sud. A nivell local també treballa 

amb inserció laboral de col·lectius amb dificultats. 

 

Web: www.campline.de  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

Open Houses (OH) 3 

 

Els seus camps de treball són principalment de renovació i restauració de castells. 

També tenen projectes de llarga durada relacionats amb guiatges culturals-

turístics. Les seves propostes de camps internacionals, sobretot els projectes 

pròpiament "open houses" són un enfocament diferent a l'habitual en camps de 

treball.  Son promotors, amb el CCIVS del programa World Heritage Volunteers, 

que promou els camps de treball amb l’eix comú del patrimoni mundial de 

l’humanitat. 

 

Web: www.openhouses.de  

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

Pro International  4 

 

Tenen la seva origen en els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial i des de 

1951 treballen en el camp del treball juvenil internacional. Tenen molts camps 

“lingüístics”, ideals per a qui vulgui practicar l’alemany. Tenim bona valoració dels 

voluntaris que van participar als seus projectes.  

 

Web: www.pro-international.de  

Xarxes a les que pertany: Alliance  

 

Verein Junger Freiwilliger (VJF) 

 

Organització que promou principalment els camps de treball i projectes de 

voluntariat. Hi tenim bona relació tècnica i organitzativa. Treballen últimament 

bastant en les temàtiques de la sostenibilitat.   

 

Web: www.vjf.de  

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

 

 

                                                 
3
 Open Houses: a molts projectes demanen carta de motivació+photo+cv. 

4
 Pro-international: pels “language camps” es requereix un nivell bàsic d’alemany. Mireu 

a la descripció dels projectes si es requereix també alguna documentació especifica (CV, 
carta de motivació) i si tenen quota extra. 

http://www.campline.de/
http://www.openhouses.de/
http://www.pro-international.de/
http://www.vjf.de/
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Armènia 

 

HUJ 

 

Organització amb molts anys d'experiència, i que ha acollit diversos esdeveniments 

internacionals. HUJ promou la participació dels joves en camps de treball, 

intercanvis, seminaris, etc. També treballen en col·laboració amb el govern, altres 

ONG i el sector privat per tal de donar suport a orfenats, col·lectius amb 

discapacitats o menys oportunitats, refugiats, etc. 

Des de COCAT no hem enviat molts voluntaris però les avaluacions generalment 

són interessants. Cal, però, fer-se a la idea que es tracta d'Armènia, i la realitat 

cultural, social, etc. és molt diferent de la nostra.  

 

Web: www.huj.am  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Àustria 

 

Grenzenlos YAP Austria 

 

Branca austríaca de l'antiga xarxa YAP (Youth Action for Peace), amb camps i 

projectes interessants. Metodologies innovadores en l'àmbit social, del voluntariat i 

tecnològic. 

 

Web: www.grenzenlos.or.at  

Xarxes a les que pertany: Alliance  

 

 

Bèlgica 

 

Compagnons Batisseurs Belgique (CBB) 

 

Entitat que va néixer per a donar suport a tasques de reconstrucció després de la 

Segona Guerra Mundial. 

Tenen molts anys d'experiència i enfocament molt positiu del treball social. Tenen 

projectes interessants, amb persones amb necessitats especials, i, si us interessa, 

en alguns casos camps amb coneixements de francès com a requisit. 

Molt actius en el treball en inclusió mitjançant el voluntariat Access 4 All i tresorers 

de l’Alliance.  

 

Web: www.compagnonsbatisseurs.be  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

JAVVA 

 

Organització belga que pertanyia a YAP. Amb molta experiència i amb projectes 

especials, per exemple amb temàtiques de migracions i inclusió social. Formen part 

http://www.huj.am/
http://www.grenzenlos.or.at/
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
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del grup Access4All de l'Alliance. Bona i recomanable organització. Bona i 

recomanable organització. 

 

Web:  www.javva.org  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Bielorrússia 5 

 

League of Youth Voluntary Service (LYVS) 

LYVS porta anys treballant per a l'organització dels joves dins de Bielorússia, i 

tractant d'aportar experiències internacionals a aquest país bastant tancat a la 

resta del món. Si esteu interessats a conèixer aquest país poc conegut però 

interessant, LYVS n'és l'organització de referència.  

 

Web: www.lyvs.bn.by  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Cambodja 

 

Cambodian Youth Action 

Organització activa a Cambodja des del 2010, en la promoció de projectes de 

voluntariat local i internacional enfocats al desenvolupament comunitari, la defensa 

del medi ambient i la educació. 

Vam començar al 2014 a promoure els seus projectes, arran de les bones 

valoracions que van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance i la col.laboració va 

ser bona. 
Aconsellem  tenir experiència prèvia a projectes de voluntariat a països del sud i 

tenir flexibilitat. 

 

Xarxes a les que pertany: NVDA 

 

Canadà 6 

 

Chantiers Jéunesses (CJ) 

 

El seus objectius són promoure la participació i implicació dels joves a partir del 

suport a projectes locals. CJ ofereix projectes de formació i aprenentatge personal 

amb altres organitzacions del Quebec i també a nivell internacional. 

Entitat amb molts anys d'experiència i uns resultats excel·lents. Els seus camps són 

de gran interès i bona metodologia. 

                                                 
5 Bielorússia: si us interessa viatjar a aquest País apunteu-vos amb antelació, com que els 

tràmits per a aconseguir el visat requereixen algunes setmanes de marge. 
6
 Quebec: per a participar a un projecte amb la organització CJ cal demanar un visat de 

treball. Per tal de tenir temps de fer els tràmits la data límit per inscriure’s als seus 

projectes és: 15 d’abril pels projectes que comencen a finals de juny i 30 d’abril pels 

projectes que comences al juliol o agost. 

http://www.javva.org/
http://www.lyvs.bn.by/
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Web:  www.cj.qc.ca  

Xarxes a les que pertany: Alliance (Associate member) 

Comentari:  El procés d'entrada al país és un pèl complicat, ja que es necessita un 

permís de treball per participar als projectes. Per aquest motiu el termini màxim 

d’inscripcions pels projectes de l’estiu a aquest País és el 30 d’Abril! 

 

 

Corea del Sud 

 

International Work Camps Organisation (IWO) 

 

Les seves principals activitats són el desenvolupament de camps de treball i 

projectes de voluntariat de llarga durada. 

Organització molt potent i amb camps molt interessants. Recomanem i incentivem 

la participació als camps d'aquesta entitat. I és que Corea és un món cultural i 

social molt interessant de descobrir, i un país que dóna molta importància al 

voluntariat. Actualment formen part de la Junta Directiva del CCIVS.  

 

Web:  www.1.or.kr  

Xarxes a les que pertany: Alliance,CCIVS, NVDA 

 

KNCU  

 

Es tracta de l'agència nacional coreana de la Unesco. Promouen els intercanvis 

culturals amb joves d'arreu del món. Tenen pocs projectes, però de bona qualitat.  

 

Web:   http://eng.unesco.or.kr/wp/ 

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Costa Rica 

 

ACI Costa Rica- Intercambio Cultural & Voluntariado  

 

Hem començat al 2014 a promoure els seus projectes de camps de treball, arran de 

la col·laboració que vam tenir amb el projecte conjunt de l’Alliance “Learning 

Bridges”, però encara no hi vam enviar cap voluntàri.  

 

Web: http://www.aci.cr/  

Xarxes a les que pertany: CCIVS, ICYE 

 

 

Dinamarca 

 

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) 

 

Les activitats de MS se centren en la cooperació nord - sud, fan moltes activitats de 

lobby i sensibilització. L'àrea de camps de treball és ben petita dins l'organització. 

http://www.cj.qc.ca/
http://www.1.or.kr/
http://www.aci.cr/
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Molt bona organització, d'on hem rebut sempre molt bones avaluacions. 

Organitzen, també, un curs de monitors internacional cada mes d'abril. Potencien la 

promoció de l'entitat i els seus projectes a través de les xarxes socials.  

 

Web:  www.globalcontact.dk   

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Equador 

 

Fundación Proyecto Ecológico Chiriboga (FPEC) 

 

El projecte de la Fundación Chiriboga és interessant. Tenen diversos projectes en 

centres de rescat, i en poblacions indígenes. Hi treballem de fa anys. Per a 

participar-hi cal informar-se bé de les condicions, que no són les estàndards de 

camps de treball. Aconsellem tenir experiència prèvia a projectes de voluntariat a 

països del sud i tenir flexibilitat.  

 

Web: http://chiribogaecuador.wordpress.com/voluntariado-internacional  

 

 

Eslovàquia 

 

INEX Slovakia (ISL) 

 

Entitat de referència a Eslovàquia. Promouen diverses activitats pels joves: 

intercanvis, projectes de voluntariat, formacions per a monitors, etc. Normalment 

les avaluacions dels nostres voluntaris són correctes. Bona i interessant 

organització.   

 

Web:  www.inex.sk  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Estats Units 

 

Volunteers For Peace (VFP) 

 

L'entitat de referència als Estats Units, amb més de 30 anys de treball en el 

voluntariat. Treballen per diferents llocs del país i tenen projectes molt 

interessants. En algunes ocasions alguns projectes s'han considerat un pèl 

exigents. Tingueu en compte que és possible que us facin una entrevista telefònica 

per a verificar el vostre nivell d'anglès i la vostra motivació.  

 

Web:  www.vfp.org  

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

 

Estònia 

http://www.globalcontact.dk/
http://chiribogaecuador.wordpress.com/voluntariado-internacional
http://www.inex.sk/
http://www.vfp.org/
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Estyes (EST) 

 

Organització que té com a objectius incrementar l'enteniment i la solidaritat entre 

els joves d'arreu del món. Les seves activitats estan centrades en els projectes de 

voluntariat. El fet de viatjar a Estònia fent un camp de treball permet conèixer un 

país que tot i ser de la UE, poca gent coneix. És una entitat de gran trajectòria i 

han col·laborat i desenvolupat altres tipus de projectes amb entitats catalanes 

membres de COCAT, com RAI.  

 

Web:  www.estyes.ee   

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Filipines 

 

Youth for Sustainable Development Assembly- Philippines (YSDA) 

 

 

Organització activa al mon del voluntariat local i internacional des del 1991.  

Comencem enguany a promoure els seus projectes, arran de les bones valoracions 

que van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance que ja hi col·laboren.      

Aconsellem  tenir experiència prèvia a projectes de voluntariat a països del sud i 

tenir flexibilitat. 

 

 

Web:  ysdasecretariat@ysda.net 

Xarxes a les que pertany: NVDA, CCIVS, Alliance (guest) 

 

 

 

Finlàndia 

 

Allianssi (ALLI) 

 

Organització de gran envergadura, es tracta del Consell de la Joventut de Finlàndia. 

Les seves activitats principals són els intercanvis. Tenen un funcionament molt 

professional i uns resultats als seus camps molt positius.  

 

Web: www.nuorisovaihto.fi   

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

França 

 

Compagnons Batisseurs France (CBF) 

 

Organització molt recomanable a França, amb un intens treball social tant per a 

persones amb pocs recursos com per al desenvolupament del voluntariat. 

http://www.estyes.ee/
mailto:ysdasecretariat@ysda.net
http://www.nuorisovaihto.fi/
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Especialitzats des de la seva fundació en el treball de rehabilitació mitjançant el 

voluntariat de cases de persones amb dificultats socials. 

També treballen dins el grup Access 4 All.  

 

Web:  www.compagnonsbatisseurs-grandsud.org   

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

Concordia France (CONCF) 

 

Gran entitat a França, d'abast nacional. Activitats centrades principalment en els 

camps de treball i projectes de llarga durada. Treballen en relacions Nord-Sud i 

també en inclusió de col·lectius amb discapacitats o menys oportunitats (són part 

del grup Access 4 All). Hi tenim una relació molt positiva.  

 

Web:  www.concordia-association.org   

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

 

UNAREC (U) 

 

Amb la seu principal a Clermont-Ferrand, tenen diverses oficines regionals que 

desenvolupen projectes de forma permanent i independent. Les seves principals 

activitats són els projectes d'inclusió social, la formació i els camps de treball, molt 

vinculats al món rural i la seva joventut. Treball d'alta qualitat.  

Són membres del grup Access 4 All.  

 

Web:  www.unarec.org   

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

 

Jeunesse et Reconstruction (JR) 

 

Organitzen camps de treball, projectes de llarga durada, intercanvis juvenils, i 

cursos d’idiomes. Entitat de gran abast a França, molt eficient a nivell tècnic i amb 

qui tenim bona relació. Els camps de treball que organitzen són principalment de 

reconstrucció.  

 

Web: www.volontariat.org   

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

Solidarités Jeunesses (SJ) 

 

Organització francesa de l'antiga xarxa YAP (Youth Action for Peace), i ara membres 

de l'Alliance, amb projectes interessants i experimentals, en l’àmbit de la pau, de la 

participació assembleària, etc. Treballen tant en inclusió social amb bona qualitat, 

com en temàtiques Nord+Sud (formen part del grup Access4All de la xarxa 

Alliance). Tenen la presidència de la Junta Directiva de la xarxa CCIVS. COCAT hi 

augmenta cada any la seva col·laboració.  

 

Web: www.solidaritesjeunesses.org   

http://www.compagnonsbatisseurs-grandsud.org/
http://www.concordia-association.org/
http://www.unarec.org/
http://www.volontariat.org/
http://www.solidaritesjeunesses.org/
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Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

 

Grècia 

 

Elix - Conservation Volunteers Greece (ELIX) 

 

Entitat que promou la conservació del territori i l'intercanvi cultural mitjançant 

intercanvis juvenils, camps de treball, seminaris i formacions. 

 

Tenen molts camps de treball a Grècia, amb avaluacions heterogènies, amb algunes 

valoracions no massa positives pel que fa a l'organització i planificació de les 

activitats, però en general és una entitat de confiança. Treballen, a més, en la 

inclusió social i formen part del grup Access 4 All de l'Alliance.  

 

Web:  www.elix.org.gr  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

Citizens in Action (CIA) 

 

Entitat petita però molt potent i recomanable, amb una metodologia i una creença 

profunda en els camps de treball com a eina per a promoure la participació dels 

joves i l'enteniment i la pau. Fan pocs camps, però treballen a fons temàtiques 

socials i ambientals, així com la inclusió de joves amb menys oportunitats. 

Actualment tenen la Presidència de la xarxa internacional Alliance.  

 

Web:  www.citizensinaction.gr   

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Holanda 

 

SIW Internationale Vrijwilligersprojekten (SIW) 

 

Tenen una llarga experiència i són de molta confiança. Treballen des dels anys 50s, 

en un inici en cooperació internacional. Tenen projectes ben organitzats i ben 

enfocats, tant de temes ambientals com socials. 

Com a entitat, treballen molt en temàtiques Nord-Sud. Tenen molts joves i 

voluntaris implicats en l'entitat que col·laboren en les formacions i grups de treball 

de l'entitat.  

 

Web:  www.siw.nl  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Hong Kong/Macau/Mainland China 

 

Voltra 

 

http://www.elix.org.gr/
http://www.citizensinaction.gr/
http://www.siw.nl/
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Organització que promou des del 2009 projectes de voluntariat a hong Kong, Macau 

i Mainland China. Vam rebre bones valoracions dels voluntaris que han participat 

als seus projectes.  

 

Web:  www.voltra.org  

Xarxes a les que pertany: Alliance, NVDA, CCIVS 

 

 

Hongria  

 

Egyesek Youth Association 

Organització que va néixer al 2000 com a iniciativa de joves estudiants motivats a  

promoure activament la educació no formal i l’aprenentatge intercultural. 

Organitzen formacions locals i internacionals. Enguany organitzen només un camp 

de treball així que cal tenir en compte que les places disponibles seran molt poques. 

Web:  http://egyesek.hu/ 

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

 

Índia     

 

FSL INDIA (FSL) 

 

La gran organització de camps de treball a la Índia. El seu punt fort i feble alhora és 

que treballen amb bona part del subcontinent indi. Cada any en tenim avaluacions 

diverses. Vam rebre molt bones valoracions dels voluntaris que han participat als 

seus projectes. 

 

Web:  www.fsl-india.org  blog: http://fsl-india.org/blog/  

Xarxes a les que pertany: NVDA, CCIVS, Alliance 

 

RUCHI 

 

Entitat amb la que vam començar a treballar el 2010, després de rebre'n bones 

referències i poder-hi establir relacions. 

Projectes ambientals, d'àmbit rural, a l'Índia. D'àmbit més local que FSL. 

  

Web: www.volunteer-ruchi.org 

Xarxes a les que pertany: NVDA, CCIVS, Alliance  

 

 

Indonèsia 

 

IIWC 

 

Hem enviat pocs voluntaris però tenim bones referències dels seus projectes. Els 

seus projectes són de caire social i ambiental, treballen en estreta relació amb 

http://www.voltra.org/
http://egyesek.hu/
http://www.fsl-india.org/
http://fsl-india.org/blog/
http://www.volunteer-ruchi.org/
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alguns orfenats i fomenten la participació dels joves orfes a les universitats locals. 

Forma part de la xarxa asiàtica Network for Voluntary Development in Asia (NVDA).  

 

Web:  http://iiwc-indonesia.org/  

Xarxes a les que pertany: NVDA, CCIVS, Alliance  

 

 

Islàndia 7 

 

See Beyond Borders (SEEDS) 

 

Organització jove que treballa a Islàndia amb bons resultats. Camps principalment 

ambientals. En rebem normalment bones avaluacions. Els camps sempre tenen 

quota extra.  

 

Web:  www.seedsiceland.org 

Xarxes a les que pertany: Alliance, SCI 

 

WF Iceland (WF) 

 

Organització amb llarga experiència organitzant camps a Islàndia. Els camps de 

treball principalment són ambientals tot i que també en tenen de culturals. Tots els 

anys enviem molts voluntaris als seus camps, amb avaluacions regulars respecte al 

impacte local dels projectes. Ideal per gaudir del entorn i de la naturalesa 

islandesa, però si esteu buscant un projecte de més impacte social potser us 

recomanem més els projectes de l’organització Seeds. Hi ha possibilitat de 

participar com a monitor dels seus camps de treball. Els camps sempre tenen quota 

extra. 

 

Web:  www.wf.is 

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Itàlia 8 

 

Cantiere Giovani  (CG) 

Entitat de base situada als afores de Nàpols, en una zona amb forts desequilibris 

socials i on hi fan una feina molt interessant, d'educació no formal mitjançant les arts, 

la comunicació i l'intercanvi amb els joves de la zona. Pocs camps, però molt 

recomanables.  

 

Web: http://www.cantieregiovani.org  

                                                 
7 Islàndia : Aconsellem als que voleu participar a un camp a aquest país de mirar amb 

antelació la informació relativa a la quota extra,  i al viatge, ja que, tot i sent una 
oportunitat única poder descobrir aquest País, un camp a Islàndia sol sortir una mica més car 
en relació als altres projectes a Europa. Ès important que valoreu el vostre pressupost amb 
antelació, per no tenir sorpreses! Tant als camps de Seeds com als de WF trobareu molts  
altres joves espanyols, com que les organitzacions col·laboren amb diverses organitzacions.  
8
 Italia: totes les organitzacions demanen especificar al formulari la vostra motivació, així 

que no oblideu  de afegir al lloc corresponent una breu descripció vostra i del vostre interès 
pels projectes escollits. 

http://iiwc-indonesia.org/
http://www.seedsiceland.org/
http://www.wf.is/
http://www.cantieregiovani.org/
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Xarxes a les que pertany: CCIVS 

 

 

IBO Italia (IBO) 

IBO és l'acrònim flamenc de Internationale Bouworde , que es tradueix en " Socis 

constructors Internacionals”. Els seus primers camps de treball van ser per a la 

reconstrucció d'habitatges per als refugiats de la Segona Guerra Mundial el 1972.  

Treballa per la promoció del voluntariat amb diverses xarxes locals i internacionals 

(CCIVS, FOCSIV, CARITAS, i des de fa un any va entrar en contacte amb la xarxa 

Alliance).  

Vam començar a promoure els seus projectes, arran de les bones valoracions que 

van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance, i la valoració va ser bona.     . 

 

Web:  www.iboitalia.org  

Xarxes a les que pertany: CCVIS 

 

 

Legambiente (LEG) 

 

L'organització ambientalista de més pes a Itàlia, tenen 20 comitès regionals i una 

gran base social. Legambiente és una entitat que fa campanyes a nivell nacional i 

internacional sobre temàtiques ambientals (canvi climàtic, contra els pesticides, 

incidència política sobre temes energètics, conservació del territori, etc.). Des del 

1994 organitzen camps de treball a l'estiu en moltes zones protegides a Itàlia. Els 

camps de treball els entenen com una eina de sensibilització sobre temes 

ambientals. Són una entitat de plena confiança i amb projectes d'interès no només 

ambiental sinó de representació rural i sensibilització contra les màfies. 

Promouen dins l'Alliance la Campanya Internacional per la Sostenibilitat. 

 

Web:  www.legambiente.com 

Xarxes a les que pertany: Alliance i CCVIS 

 

Lunaria (LUNAR) 

 

A part dels camps de treball, Lunaria treballa en campanyes sobre temes de pau, 

ambientals, migracions,… Porta a terme, a més de camps de treball, formacions, 

intercanvis juvenils, el treball amb joves amb menys oportunitats i promou els 

projectes de voluntariat a través del programa Grundtvig per a voluntaris sèniors 

(de 55 a 70 anys). Organització de confiança amb la qual estem col·laborant amb 

molts projectes conjunts (formacions, intercanvis, etc.) . Formen part i són molt 

actius des de fa molts anys al grup internacional Access 4 All.   

 

Web:  www.lunaria.org  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

YAP Italy (CPI) 

 

Branca italiana de l'antiga xarxa YAP (Youth Action for Peace), amb qui treballem 

en diversos projectes. Els seus camps són de més lliure organització i de caire 

http://www.iboitalia.org/
http://www.legambiente.com/
http://www.lunaria.org/
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participatiu. Membres actius tant de la xarxa Alliance com del CCIVS, del qual fent 

part com a representants de la Junta.  

 

Web:  www.yap.it    

Xarxes a les que pertany: ex/YAP, CCIVS, Alliance  

 

 

Japó 

 

NICE 

 

Organització més important del Japó amb qui treballem. Principalment treballen en 

temes ambientals a través d'accions de voluntariat. Desenvolupen camps tant al 

Japó com en d'altres països d'Àsia. Tenen pocs camps de treball però les 

avaluacions són bones. Han estat impulsors de la xarxa asiàtica NVDA i en són els 

presidents, i actualment formen part de la Junta Directiva de la xarxa CCIVS.  

 

Web:  http://nice1.sakura.ne.jp/e/indexe.html  

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS, NVDA 

 

*Sri Lanka, Malàisia, Laos  

Arran de les bones referències que ens han donat diversos partners de les xarxes 

alliance i CCIVS, enguany promovem alguns projectes que la organització NICE 

coordina projectes conjuntament a organitzacions locals de diversos Països asiàtics: 

Sri Lanka – amb Green Volunteers for Green Future(GV4GF); 

Malàisia  - amb Rh. Dagan Long House; 

Laos – amb KNCU National Commission for UNESCO (KNCU), AVAN (Asian 
Volunteer Action Network) and Van Vieng Youth Center (VVYC) 
 

Aprofitant de la seva llarga experiència  en la promoció de projectes de voluntariat i 

treball en xarxa, l’objectiu de NICE és facilitar i recolzar la feina d’aquestes 

organitzacions per a què puguin apoderar-se i començar a desenvolupar 

autònomament els seus projectes al més aviat possible. 

Als interessats en aquests projectes aconsellem  tenir experiència prèvia a 

projectes de voluntariat a països del sud i, sobretot, flexibilitat. 

 

 

CIEE Japan (CIEEJ) 

 

Entitat de confiança al Japó amb qui hem tingut bons resultats.  

 

Web: www.cieej.or.jp  

Xarxes a les que pertany: Alliance, NVDA 

 

 

Kenya 

 

Global Volunteers Development Association (GVDA) 

http://www.yap.it/
http://nice1.sakura.ne.jp/e/indexe.html
http://www.cieej.or.jp/
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Organització sense ànim de lucre activa a Kenya des de 1997, i amb projectes 

mediambientals, educatius i de reconstrucció. 

Vam començar al 2014 a promoure els seus projectes, arran de les bones 

valoracions que van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance, i la col·laboració va 

ser bona.  

Als interessats en els seus projectes aconsellem  tenir experiència prèvia a 

projectes de voluntariat a països del sud i, sobretot, flexibilitat.     

 

Web: www.gvdakenya.org 

 

 

Kenya Community Development Project Association (KVDA) 

 

Organització de referència a Kenya en l’àmbit de projectes de voluntariat. És una 

organització molt implicada amb una gran base social. Està col·laborant amb el 

govern per tal de definir polítiques públiques sobre temes de voluntariat. Hem 

enviat bastants voluntaris a Kènia a l'entitat KVDA. Les valoracions del darrer any 

van ser regulars.  

Als interessats en els seus projectes aconsellem  tenir experiència prèvia a 

projectes de voluntariat a països del sud i, sobretot, flexibilitat.     

 

 

Web:  www.kvda.or.ke 

Xarxes a les que pertany: EAWA (xarxa d'entitats est-africanes), CCIVS, Alliance 

(partner) 

 

 

Lituània 

 

Deineta (CYVA) 

 

Organitzen camps de treball, projectes de llarga durada i formacions i seminaris. 

Els seus projectes s'encaren en els últims temps cap a temàtiques més ambientals 

que no socials. En els darrers anys hem tingut avaluacions positives.  

 

Web: www.deineta.lt 

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Marroc 

 

Chantiers Jeunesse Maroc (CJM) 

 

Entitat amb bones referències en l'àmbit associatiu al Marroc. Hem rebut unes 

avaluacions heterogènies, amb algunes valoracions no massa positives pel que fa a 

l'organització i planificació de les activitats, però en general és una entitat de 

confiança. La seva seu central és a Rabat però compta amb 38 delegacions arreu 

del país.  

 

http://www.gvdakenya.org/
http://www.kvda.or.ke/
http://www.deineta.lt/
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Aconsellem  als que vulgueu participar als seus projectes de tenir un nivell bàsic de 

francès, ja que us ajudarà molt a poder-vos comunicar amb la comunitat local, i 

flexibilitat. 

 

Web: http://cjmfes.wordpress.com/chantiers-jeunesse-maroc-cjm/  

Xarxes a les que pertany: Alliance (partner) 

 

 

Mèxic 

 

Nataté 

 

L'entitat treballa a Chiapas, en temes ambientals i de participació social. Les 

referències i la col·laboració fins ara són positives.  

 

Web:  www.natate.org 

Xarxes a les que pertany: CCIVS, Alliance (partner) 

 

 

Vive México (VIVE) 

 

És històricament l'organització de referència a Mèxic. Organitza camps de treball i 

projectes de llarga durada. Hi hem cooperat en un projecte d'intercanvi de 

formacions i bones pràctiques juntament amb d'altres entitats europees i 

llatinoamericanes, EuLaVol. Han creat la Alianza Llatinoamericana, xarxa d'entitats 

de Llatinoamericà que promouen projectes de voluntariat. 

Les ultimes avaluacions que hem rebut fins ara són heterogènies.  

 

Web:  www.vivemexico.org 

Xarxes a les que pertany: Alliance, CCIVS 

 

VIMEX 

 

Entitat pionera en l’àmbit del voluntariat internacional a Mèxic. Només en 

promovem els projectes socials i en ciutats, que és on sabem que funcionen bé els 

projectes.  

 

Web:  www.vimex.org.mx 

Xarxes a les que pertany : Alliance 

 

 

Mongòlia 

 

Mongolian Work Camps Exchange (MCE) 

 

Tenim una curta experiència amb aquesta organització, però els voluntaris que hi 

hem pogut enviar n’han fet una bona valoració. 

  

Web: http://mcevolunteer.blogspot.com.es/  

Xarxes a les que pertany : NVDA, Alliance  

http://cjmfes.wordpress.com/chantiers-jeunesse-maroc-cjm/
http://www.natate.org/
http://www.vivemexico.org/
http://www.vimex.org.mx/
http://mcevolunteer.blogspot.com.es/


 
Organitzacions arreu del món amb qui treballa COCAT al 2015 

 

coordinadora d’organitzadors de camps de treball internacionals de catalunya 

25 

 

 

Nepal 

 

Volunteers Iniciative Nepal (VIN) 

 

Organització activa a Nepal, des del 2005, amb projectes educatius i de 

desenvolupament local. 

Vam començar a promoure els seus projectes al 2014, arran de les bones 

valoracions que van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance que ja hi 

col·laboren. 

 

Web: http://www.volunteersinitiativenepal.org      

Xarxes a les que pertany : CCIVS, Alliance  

 

Friendship Foundation Nepal (FFN) 

 

Organització activa des del 1991 i part de la xarxa asiàtica NVDA. Hi vam 

col.laborar al 2010, tenint valoracions regulars dels voluntaris que van participar als 

seus projectes. Enguany tornem a  publicar el seu programa de camps de treball. 

 

Web: http://theffn.org/ 

Xarxes a les que pertany : NVDA  

 

 

Perú 

 

Voluntarios Bolivarianos del Perú 

 

Entitat de fort arrelament social al Perú; la seva activitat de camps s'afegeix a un 

treball també intens a nivell social, de formació i participació política.  

 

Web: http://www.bvbperu.org/  

Xarxes a les que pertany: CCIVS 

 

 

Polònia 

 

Foundation for Internacional Youth Exchange (FIYE) 

 

Entitat que té com a activitats principals promoure els camps de treball i els 

intercanvis juvenils. És una entitat amb molta experiència en aquest camp i de 

referència a Polònia. 

 

Web:  http://www.fiye.pl/index.php  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

Portugal     

 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) 

http://www.volunteersinitiativenepal.org/
http://www.bvbperu.org/
http://www.fiye.pl/index.php
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ipdj.pt%2F&ei=uQ9DUZrzB4bLPbDbgegB&usg=AFQjCNGrZCGE_V4ya9l-5sgth0SLAG0Ciw&sig2=Wq2IAx9T5jkcIghGauZXnA&bvm=bv.43828540,d.ZWU


 
Organitzacions arreu del món amb qui treballa COCAT al 2015 

 

coordinadora d’organitzadors de camps de treball internacionals de catalunya 

26 

 

És l'institut de la joventut (l'equivalent a la Direcció General de Joventut a 

Catalunya o l'Injuve a Espanya) de Portugal. Hi hem començat a col·laborar el 

2007, amb algunes molt bones avaluacions i algunes més irregulars. El 2009 les 

avaluacions van ser generalment molt positives.  

*Encara no ha publicat oficialment el programa de camps d’enguany. Esperem 

poder-ho comunicar aviat. 

 

Web:  http://www.ipdj.pt/  

 

 

Regne Unit9/Anglaterra  

 

Concordia UK 10 

 

Organització molt bona i de plena confiança a Anglaterra (Regne Unit). Tenen molt 

poques places, però els seus camps funcionen bé i estan molt ben plantejats. Són 

una organització social activa i amb un treball molt interessant a nivell local i 

Nord+Sud.  

 

Web:  www.concordia-iye.org.uk 

Xarxes a les que pertany: Alliance i CCIVS 

 

VAP UK 

 

Branca anglesa de l'antiga xarxa YAP (Youth Action for Peace), amb projectes molt 

interessants (formes de vida alternatives, pacifistes, naturistes, etc.). Amb molt 

bona relació i avaluacions positives.  

 

Web:  www.vap.org.uk 

Xarxes a les que pertany: CCIVS, Alliance, SCI  

 

 

Regne Unit/Escòcia  

 

Xchange Scotland 

 

Entitat molt jove que va començar el 2008 amb camps internacionals, amb molt bons 

resultats.  

                                                 
9 Regne Unit : Considereu que les places a aquest País son molt poques, amb totes les 

organitzacions angleses! Aconsellem als que voleu triar camps a aquest país per a poder 

practicar l’anglès de valorar la participació a qualsevol altre país, ja que us recordem que a 

tots els camps internacionals (tret a on s’especifiqui el contrari) l’anglès serà sempre la 

llengua vehicular! 
10 Concordia Uk: Enguany la organització té una quota extra de participació pels seus 

camps, la qual s’haurà d’abonar, de forma excepcional (com que normalment aquest tipus de 

quotes s’abonen directament a la organització d’acollida un cop que comenci el camp), a la 

Cocat, un cop s’hagi confirmat la plaça. La Cocat s’encarregarà de transferir l’import a la 

organització Concordia.   

 

http://www.ipdj.pt/
http://www.concordia-iye.org.uk/
http://www.vap.org.uk/
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Web:  www.xchangescotland.org  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Regne Unit/Gal·les 

 

UNA Exchange (UNA) 

 

Organitzen camps de treball i projectes de llarga durada a l'estiu i durant l'any. 

També organitzen formacions i activitats en col·laboració amb les comunitats i 

voluntaris implicats durant l'any. Fan un treball intens a nivell d'inclusió social (amb 

el grup de treball Access 4 All, i específicament amb el seu programa propi Step by 

Step) i de treball Nord- Sud.  

 

Web:  www.unaexchange.org 

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

República Txeca 

 

INEX-SDA  

 

Entitat de caire juvenil i social de República Txeca, amb una molt bona 

conceptualització i realització dels camps de treball, així com un treball activista en 

d'altres assumptes socials. Treball local, social i rural amb joves. Molt 

recomanables. 

Promouen la Campanya Internacional per la Sostenibilitat al Voluntariat, i participen 

també del grup de treball Access 4 All.  

 

Web:  www.inexsda.cz  

Xarxes a les que pertany: Alliance i CCIVS 

 

 

Rússia 11 

 

AYA 

 

Organització activa des del 2001, membre associat de la xarxa SCI (és membre 

actiu del grup de treball del SCI GAIA) i del Youth Environmental Europe (YEE). 

Organitzen projectes de voluntariat internacional centrats en l'educació ambiental i 

la ciutadania activa, i promouen el voluntariat i els viatges responsables entre la 

joventut russa. 

 

Web:   www.ayavolunteer.ru    

Xarxes a les que pertany: Alliance 

                                                 
11

 Rússia: si voleu participar a un projecte a aquest País, recomanem d’apuntar-vos amb 

antelació (1-2 mesos) per a tenir prou marge pels tràmits del visat i per organitzar el 
viatge.  

http://www.xchangescotland.org/
http://www.unaexchange.org/
http://www.inexsda.cz/
http://www.ayavolunteer.ru/
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Good Dees Case (GDC) 

 

Organització de Sant Petersburg activa al mon del voluntariat des del 2010. 

Comencem enguany a promoure els seus projectes, arran de les bones valoracions 

que van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance que ja hi col·laboren.      

 

Web:   www.chedd.ru  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

SFERA - International Voluntary Movement (SFERA) 

 

Organització de referència a Rússia. Molt actius a la xarxa Alliance: en coordinen el 

grup de necessitats formatives i el Comitè de relacions externes, i participen del 

grup Access 4 All; per tant voldríem recomanar-la si penseu participar a un projecte 

a Rússia.   

 

Web:   http://dobrovolets.ru/eng.php  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

World4U (W4U) 

 

Organització activa des del 2000 amb camps de diverses tipologies. Organització 

amb la que treballem per segon any i en rebre valoracions heterogènies.   

 

Web:   www.world4u.ru                                                                                            

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Sèrbia 

 

Voluntary Service Serbia (VSS) 

 

L'organització de referència en camps de treball a Sèrbia, sempre organitzen camps 

de treball interessants en aquest país. 

Són una entitat de treball sobretot ambiental, però organitzen projectes molt 

interdisciplinaris, també de dinamització cultural i artística. 

Impulsen la Campanya Internacional per la Sostenibilitat al Voluntariat i són els 

coordinadors del grup Staff Development de l'Alliance.  

 

Web:  www.mis.org.rs 

Xarxes a les que pertany: Alliance i SEEYN  

 

 

Suïssa 

 

Workcamp Switzerland (WS) 

 

http://www.chedd.ru/
http://dobrovolets.ru/eng.php
http://www.world4u.ru/
http://www.mis.org.rs/
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Aquesta petita organització suïssa té molt bones avaluacions dels participants que 

hi hem enviat. Camps ben organitzats i integrats en la vida del país muntanyós. 

Treballen molt activament en l'àmbit de la inclusió social.  

 

Web: www.workcamp.ch 

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Taiwan 

 

VYA Taiwan 

 

Organització amb la que treballem per tercer any, amb molt bona cooperació i 

resultats. N'hem acollit voluntaris, però encara no hi hem pogut enviar. Són 

membres de la xarxa NVDA. Us recomanem provar l'experiència i que ens 

l'expliqueu a la tornada!  

 

Web:  www.volunteermatch.org.tw  

Xarxes a les que pertany: Alliance (partner), NVDA 

 

 

Tanzània 

 

UVIKUTA (UV)      

 

Fa diversos anys que enviem voluntaris a aquesta entitat de Tanzània, hem tingut 

en general bones avaluacions i algunes irregulars. També tenen camps a Zanzíbar 

tot i que en alguna ocasió s'han cancel·lat a darrera hora (penseu-vos-ho dos cops 

pels camps a Zanzíbar, o estigueu oberts a canvis).  

 

Web: https://sites.google.com/a/uvikiuta.org/www/  

Xarxes a les que pertany: CCIVS 

 

 

Tailàndia 

 

Volunteer Spirit Association (VSA)   

  

Vam començar a promoure els seus projectes al 2014, arran de les bones 

valoracions que van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance que ja hi 

col·laboren. 

 

Web: http://www.volunteerspirit.or.th/  

Xarxes a les que pertany: NVDA, Alliance 

 

 

Togo 

 

Astovot    

http://www.workcamp.ch/
http://www.volunteermatch.org.tw/
https://sites.google.com/a/uvikiuta.org/www/
http://www.volunteerspirit.or.th/
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Entitat de referència a Togo, va ser la primera organització sobre temes de 

voluntariat a Togo. Recomanem tenir flexibilitat, experiència i coneixement del 

francès per participar a un dels seus projectes.  

 

Web: http://www.astovot.org/  

Xarxes a les que pertany: CCIVS 

 

Frères Agriculteurs et Artisans pour le Développement  (FAGAD)    

 

Entitat de llarga tradició a Togo. En tenim bones referències, tot i que encara no hi 

vam enviar molts voluntari. Aconsellem tenir un nivell bàsic de francès als que 

vulguin participar als seus projectes. 

 

Web: www.fagad.org  

Xarxes a les que pertany: CCIVS 

 

 

Turquia 

 

GSM – Youth Services Center (GSM) 

 

Organització juvenil potent de Turquia, que desenvolupa projectes per tot el país. 

Les seves principals activitats estan centrades en la zona euro-mediterrània: 

intercanvis juvenils, formacions, seminaris, etc. 

 

COCAT hi té una estreta relació, les avaluacions dels camps de treball són mig 

bones.  

 

Web:  http://www.gsm.org.tr/en 

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

GENÇTUR (GEN) 

 

Gençtur principalment organitza i promou els camps de treball com una eina per a 

apropar la cultura turca a participants estrangers, i donar a conèixer altres cultures 

per als joves turcs. 

Bona organització de Turquia, amb qui tenim avaluacions mig bones.  

 

Web:  www.genctur.com 

Xarxes a les que pertany: Alliance i CCIVS 

 

 

Ucraïna  12 

 

Alternative V (ALT) 

                                                 
12 Ucraïna:  Les dues organitzacions amb qui col·laborem ens informen periòdicament de la 
situació al seu país. Fins al moment, la intenció és tirar endavant amb els projectes dels seus 
programes, però us recomanem que estigueu atents al desenvolupament dels 
aconteixements de la societat ucraïnesa, ja que pot ser que hi hagi situacions que facin 
canviar alguns dels programes. 

http://www.astovot.org/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fagad.org%2F&ei=MIBIUdWlGYaQOI3AgKAM&usg=AFQjCNGUUzkQMfozRauDXlPxZKq3Yz-_LA&sig2=Wudt47AntBqdfspC5NDz3Q&bvm=bv.43828540,d.ZWU
http://www.fagad.org/
http://www.gsm.org.tr/en
http://www.genctur.com/
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Entitat ucraïnesa de referència, professional, amb alguns bons projectes.  

 

Web:  http://www.alternative-v.com.ua/en/ 

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

Union Forum (UF) 

 

Entitat recentment acceptada com a membre de la xarxa internacional Alliance. Les 

poques persones que hi hem pogut enviar de voluntàries ens han fet arribar bones 

avaluacions. 

 

Web:  http://www.union-forum.org/index.php?lang=en  

Xarxes a les que pertany: Alliance 

 

 

Uganda 

 

UPA 

 

Entitat d’Uganda de la que sovint hem tingut bones referències, amb projectes 

interessants.  

 

Web: www.ugandapa.wordpress.com  

Xarxes a les que pertany: EAWA, CCIVS 

 

 

Vietnam 

 

Volunteers For Peace Vietnam (VPV)     

 

Entitat amb bones perspectives i referències, amb avaluacions positives i projectes 

interessants en aquest país on confiem d'enviar-hi més gent cada any.  

 

Web:  http://www.vpv.vn/index.php?lang=eng  

Xarxes a les que pertany: NVDA i CCIVS 

 

Solidarites Jeunesses Vietnam (SJV) 

 

Bona feina i interessant enfoc del camp de treball i la col·laboració voluntària al 

Vietnam. El seu treball social a les barriades de Hanoi és molt interessant. També 

tenen projectes de llarga durada. Organitzen una formació a l'arribar, d'un dia per 

als camps de treball i d'una setmana pels de llarga durada.  

 

Web:  www.sjvietnam.org 

Xarxes a les que pertany: NVDA i CCIVS 

 

 

 

Xina  

http://www.alternative-v.com.ua/en/
http://www.union-forum.org/index.php?lang=en
http://www.ugandapa.wordpress.com/
http://www.vpv.vn/index.php?lang=eng
http://www.sjvietnam.org/
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Chinese Society of Education Training CEnter (CSTEC)   

Organització activa des del 2006, vinculada amb l’Unesco i compromesa amb la 

promoció dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i, amb el programa  

Youth Volunteer Action promou la educació dels joves a través de projectes de 

formació, pràctiques i voluntariat internacional.  

 

Comencem enguany  a promoure els seus projectes, arran de les bones valoracions 

que van tenir d’alguns partners de la xarxa Alliance que hi col·laboren. 

Als interessats en els seus projectes aconsellem  tenir experiència prèvia a 

projectes de voluntariat a països del sud i, sobretot, flexibilitat.     

 

 

Web:  www.csetc.com.cn 

Xarxes a les que pertany: CCIVS 

 
 

 

 

 

 

http://www.csetc.com.cn/

