AJUNTAMENT DE RÒTOVA
VOLUNTARIAT AMBIENTAL RÒTOVA 2019. De l’1 de juliol al 30 d’agost.
L’Ajuntament de Ròtova, des de la Regidoria de Mediambient continua un any
més organitzant el Voluntariat Ambiental. El voluntariat es dirigeix principalment
a joves de Ròtova a partir de 14 anys (nascuts a l'any 2005), i es realitzarà de l’1
de juliol al 30 d'agost. de 2019.

Els interessats en participar poden inscriure's a les oficines de l'Ajuntament,
presentant la fitxa d'inscripció, la fotocopia del DNI i l'autorització dels pares si es
menor d'edat; el termini de presentació de sol·licituds serà fins al 25 de juny.

El voluntariat estarà format per un número màxim de 14 persones. En cas que el
número de sol·licituds de participació superen les places disponibles, es farà una
selecció basada en les bases que s'aprovaran a l'efecte.

El voluntariat ambiental es considera una activitat desinteressada, en la que els
participants cedeixen el seu temps i el seu treball per a contribuir a una tasca
d'interès social general, com és en este cas, la vigilància, protecció i manteniment
de les àrees forestal del terme de Ròtova. Per a ser voluntari es valora l'actitud,
la disponibilitat, l'experiència, la capacitat de treballar en equip, la responsabilitat i
la implicació en el projecte.
La seua organització administrativa depèn de l'Ajuntament de Ròtova, en
col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient, i la seua supervisió i
coordinació directa es du a terme per mig del tècnic forestal d'àrea de la
Conselleria i el responsable designat per l'Ajuntament.
El voluntariat s'articula en torns de vigilància, rutes i activitats complementàries
relacionades.
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FONAMENTS DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL RÒTOVA 2019
1.- L’objectiu principal son les tasques de vigilància contra el risc d’incendis
forestals.
2.- Per tal de poder vigilar, es realitzaran diversos itineraris

a peu i

amb

bicicleta.
3.- Es realitzaran intercanvis amb voluntariats de pobles propers, la qual cosa,
suposarà

desplaçaments amb autobús o cotxes particulars.

4.- S’organitzaran xerrades al voltant de temes d’interès per al joves així com
algunes activitats forestals.
5.- Està totalment prohibit fumar i fer foc en el voluntariat, donat el greu perill
d’incendi que poden ocasionar aquestes activitats. L’incompliment podrà portar
l’exclusió del Voluntariat.
6.- El Voluntariat tindrà lloc de dilluns a divendres, en torn que s'establiran en
funció del número de voluntaris i la seua disponibilitat.

PERFILS VOLUNTARIAT.
S’ofereixen dos tipus de perfil per a la realització de voluntariat.
 Voluntariat (No es requereix experiència)
 Coordinació de voluntariat (Cal demostrar algun tipus d’experiència en
tasques mediambientals)
A la sol·licitud cal marcar obligatòriament l’opció voluntariat. En cas de voler
optar a l’opció de coordinació, cal marcar les dues caselles.
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SOL·LICITUD VOLUNTARIAT AMBIENTAL 2019

OMPLI LES SEGÜENTS CASELLES
Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon casa:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Data naixement:
DNI:

Lloc al que vol optar al voluntariat (marca amb una X el lloc o els llocs que et
puga o et puguen interessar:
 Voluntariat
 Coordinació voluntariat
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AUTORITZACIÓ VOLUNTARIAT AMBIENTAL 2019

En/Na___________________________________________,
Amb DNI nº_______________,
com a pare/mare de ______________________________
declare que he llegit les bases del Voluntariat Ambiental, les accepte i
AUTORITZE al meu fill/filla a la seua participació en ell.

Signatura

Data:

Nom i DNI del pare/mare
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