SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A JOVES PER PARTICIPAR EN
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Dades de la persona jove sol·licitant
Nom i cognoms
DNI / NIF
Data de naixement (edat)
Telèfons de contacte
Adreça electrònica
Adreça postal
CP i municipi
Dades bancàries del sol·licitant
BIC
IBAN (24 dígits) E S
‐

‐

‐

‐

‐

Nom del titular
Dades resum de l'activitat on es vol participar
Nom de l'activitat
ONGD promotora
Import previst (despesa)
Dates previstes
País (regió)
Documentació que cal acompanyar a la sol·licitud (individualment):
a) Carta de motivacions especificant les raons que motiven a sol·licitar l’ajut.
b) Breu explicació de les activitats que es tenen previstes desenvolupar en el marc d’un
projecte de cooperació o en un camp de treball, indicant la ONGD o entitat que n’és
responsable, la contrapart local i el projecte en el qual participarà.
c) Proposta d’activitats de sensibilització es compromet a realitzar posteriorment a la seva
estada, indicant de forma aproximada i en quines dates preveu realitzar aquestes activitats.
d) Volant d’empadronament que acrediti viure a Caldes des de com a mínim 6 mesos.
e) Currículum del sol·licitant, indicant formació i experiència en temes de solidaritat.
f) Justificant d’assistència a una formació per a voluntariat en cooperació internacional al
desenvolupament de com a mínim 16 h, impartit per una institució o una ONGD reconeguda.
g) Una carta de compromís de l’ONGD o entitat que organitza el camp de treball o el projecte
de cooperació on es participarà, on accepten la participació de la persona sol·licitant i que es
comprometen a vetllar pel bon desenvolupament del treball.
h) Fotocopia de l’assegurança de viatges contractada. Aquesta documentació es podrà
presentar a l’Ajuntament abans de realitzar el viatge.
Declaro que les dades contingudes en aquesta sol·licitud són certes
Declaro que he llegit i accepto les bases d’aquests ajuts.
Signatura,

