BUTLLETI' 7

OCTUBRE 2018

NOU CICLE DE FORMACIONS PER A ENTITATS I
VOLUNTARIAT

SUBVENCIONS I AJUTS
29è Premis Ateneus (Termini 11/11)

D'octubre a desembre hi ha programades una sèrie de formacions
per a entitats i voluntariat.
Durant aquests 3 mesos, les entitats podreu conèixer els aspectes
a tenir en compte en la gestió de les persones voluntàries,
familiaritzar-se amb la tramitació digital i millorar la comunicació i
la captació de fons de l'entitat. Per a les persones voluntàries o

12a convocatòria Santander Ayuda
(Termini 30/11)

Dimecres de 10-12h
Dijous de 18-20h
c/ Àngel Guimerà 34, Esplugues
voluntariat@esplugues.cat
900 30 00 82 (gratuït)

interessades en fer voluntariat,
tenim preparats diversos tallers
d'inciació al voluntariat i un de
voluntariat europeu.
Podeu consultar les formacions i
inscriure-us a través del portal web.

ACTIVITATS DESTACADES
15-31/10 Festival Arrela't
31/10 Castanyada

Llegir més

CRIDES
VOLS FER
DE VOLUNTARIAT
VOLUNTARIAT?

PROPERES FORMACIONS

Acompanyament per a sortides de persones amb Discapacitat

Gestió de Voluntariat
(entitats)
PROPERES
FORMACIONS

Intel·lectual (Llar residència)

Aspectes clau en la gestió de les persones voluntàries.
23/10 a les 18:30h (Punt de Voluntariat)

Classes de castellà i/o català (Associació Al-Asalah)
Classes de reforç escolar (Associació Al-Asalah)
Atenció i cura dels gats/es d' Esplugues (Associació PROGAT Esplugues)
Voluntariat per a diferents accions (Fundació Privada Casal dels Avis)
Junts compartim Somnis (Fundació APROSEAT PROA Esplugues)
Dona't d'alta a la Borsa de Voluntariat

ENTITAT DEL MES

Iniciació al Voluntariat (ciutadania)
Introducció al món del voluntariat. Orientació i aspectes bàsics.
24/10 a les 19:15h (Punt de Voluntariat)
Tramitació digitat (entitats)
Orientacions sobre com tramitar el certificat digital i fer gestions
al portal electrònic
l'Ajuntament
d'Esplugues.
Tanquemde
a l'agost.
Ens veiem
al setembre!
8/11 a les 18:30h (Espai Baronda)

Ñ
AMPA MATILDE ORDUNA

L’Associació de pares i mares de l’escola Matilde Orduña, situada al barri de
Can Vidalet, s’encarrega de representar les famílies i organitzar les activitats
extraescolars de l’escola.
Actualment la Junta Directiva de l’AMPA la formen 11 persones i hi ha un total
de 219 persones sòcies.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

