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Què és Fundació MONA? 

Som un Centre de Recuperació de Primats  
 

Estem a  Riudellots de la Selva (Girona) 

www.fundaciomona.org 



En els seu passat han estat 
explotats en el món del 

espectacle: circ, tv, 
fotògrafs….altres han viscut com 

a mascotes en nuclis familiars 
humans 

Rescatem primats 
que han estat 

decomissats per les 
autoritats i provenen 

del tràfic ilegal 





. 

Trajectòria de Voluntariat 

Desde els inicis 2001 el 
Voluntariat ha estat una part 

essencial de la nostra 
Organització 

(estades de 3- 6 mesos) 

Al 2015 ens arriba el primer voluntari 
dintre de Servei Europeu de 

Voluntariat  
(estades de 12 mesos) 



Activitats del Voluntari: aprenentatge no formal 

 
 
 

•  Desenvolupament com a persona 
•  Rol Professional 
•  Adquisició de valors 
•  Projecte Medioambiental:  
     *sensibilitzar a la població 
     *espècies amenaçades 
      *la Conservació 
•  Benefici per la Comunitat 
• “Sóc Voluntari CES” 
 
 



Financiació : Entitat 
Enviament + Participant + 

Entitat Acollida 

Cobertura mèdica 

Aprenentatge nova llengua 

Reconeixement i 
Validació del 
Aprenentatge 

Formació: valors europeus 

Acompanyament  



La Sel.lecció de candidats  



La nostra sel.lecció ....  

El perfil del nostre candidat: 
 
 1-QUE LI AGRADIN ELS ANIMALS  
  Però…no alèrgies, no sentit romàntic d’abraçar-los,!! 
 2-EVITAR  IDEOLOGIES O ESTILS DE VIDA EXTREMISTES  MÓN ANIMAL  
  Però poder tolerar altres opcions de VIDA 
 3- TREBALLAR SOTA CONDICIONS CLIMÀTIQUES ADVERSES 
  La Natura és poc  benèvola 
 4- ACTIVITATS FÍSICAMENT EXIGENTS 
  No venen de vacances 
 5- SER SOCIABLE AMB ELS HUMANS 
  L’humà és la pitjor espècie  
 6-TEST MÈDIC  
  pren medicacions, grau d’absentisme, possibles trastorns      
  conductuals….. 
 7- TREBALLEM ELS 365 DIES DE L’ANY  
  alt compromís amb les activitats 
 

 

18- 30 anys 
Entendre Objectius i Missió del CES 
Viure una experiència a l’extranger 
Nova llengua, cultura… 
Incentiu econòmic…. 
EspanyaCatalunyaCosta Brava… 
 
 
 

 
Climate Action, environment and nature 

protection 
 

•Carta  Exhaustiva de 
descripció de les 

activitats 
•Questionari mèdic  

•Video trucada 

Socis Amics ;) 
 

Cv 
Carta de motivació 
Foto 
Carta de recomanació 



Recomanacions? 

1-Guia o Manual del Cos Europeu de Solidaritat   “La Biblia” 
2- Xarxa amb altres Entitats- que tenen o tindran els mateixos problemes, dubtes o dificultats 
que tu 
3- Crear la teva pròpia llista de procediments amb les eines del Cos Europeu de Solidaritat (check 
list) 
4- Distribuir-te bé el teu temps, marca’t calendari com a coordinador de Projectes segurament 
ets multifuncions a la teva Organització. 
5- Com a Organització preveure el retard de financiació  
6- i ....Paciència.....! 
 
 


