BUTLLETI' 12

MARC 2019
'
PROPERES FORMACIONS

EL PUNT DE VOLUNTARIAT I SUPORT ASSOCIATIU FA 1 ANY
El 22 de febrer de 2018 donàvem el tret de sortida al Punt de Voluntariat
i Suport Associatiu, servei creat a partir de la Diagnosi de l’estat de
l’associacionisme i voluntariat a Esplugues.

Wordpress per a entitats
10/04 a les 18.30 h (Biblioteca Pare Miquel)

SUBVENCIONS I AJUTS
Un any més tard, el 14 de febrer de 2019, hem realitzat la II Jornada
suport associatiu, fent balanç de tot el què hem fet durant el 2018.
A l'acte també hem presentat les novetats del 2019, on cal destacar
l'ampliació del servei. També s'ha parlat dels reptes que ens plantegem,
especialment el de promoure el
treball en xarxa. També s'ha fet la
presentació de la Convocatòria
de subvencions municipals per a
l'any 2019.

Subvencions a entitats - Ajuntament
d'Esplugues (Termini 15/03)

recursos
Com incorporar la perspectiva de gènere
a les entitats?
Vídeo-tutorial: Com presentar una
sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament?

Llegir més

ACTIVITATS DESTACADES

CRIDES DE VOLUNTARIAT
Voluntariat per la llengua
Suport a activitats esportives amb infants amb TEA
Acompanyament per a sortides de persones amb discapacitat intel·lectual
Suport a les activitats de la Fundació Asproseat PROA
Atenció i cura dels gats/es d'Esplugues
Voluntariat per a diferents accions amb gent gran

ENTITAT DEL MES

4-28/03 Mes de les Dones, amb diverents activitats
organitzades per l'Ajuntament i les entitats de la ciutat
8/03 Sopar de les Dones, a les 20:30h al CEM Les
Moreres
9-10/03 Festa dels Tres Tombs, Casal de Cultura
Robert Brillas i diversos carrers
13-31/03 Quinzena Metropolitana de la Dansa

'

ASSOCIACIO DIAS

DIAS, Desenvolupament, Inclusió i Acció Social és una entitat creada l'any
2012 a Esplugues. La seva tasca principal és sensibilitzar la població
respecte a les desigualtats i promoure la participació ciutadana tant a nivell
local com internacional.
Actualment l'entitat està formada per 15 persones sòcies i al voltant de 20
persones voluntàries.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

