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MAIG 2018

CICLE DE FORMACIONS PER A ENTITATS I VOLUNTARIAT

PROPERES FORMACIONS

Aquest mes de maig s’ha iniciat un cicle de formacions per a entitats
i voluntariat.
Aquestes sessions formatives tenen la finalitat de dotar d’eines a les
entitats per a millorar el seu dia a dia, així com donar recursos a les
persones interessades en desenvolupar un voluntariat.
La primera formació ha estat un Taller de Comunicació 2.0, adreçat
a entitats interessades a millorar la seva comunicació.

Gestió de Voluntariat
Curs sobre els aspectes clau en la gestió
de les persones voluntàries.
22/5 a les 18h (Punt de Voluntariat)

Iniciació al Voluntariat (Presencial)
Introducció al món del voluntariat.
Orientació i aspectes bàsics.
31/5 a les 18h (Punt de Voluntariat)

El taller s’ha dut a terme el 8 de
maig a la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues. Les entitats
participants han pogut conèixer i
posar en pràctica les possibilitats
que l’entorn digital els hi ofereix.

WORKAWAY i WWOOFing
Taller sobre com fer voluntariat
internacional de curta i mitja durada.
25/06 a les 18h (Oficina Jove)

Llegir més

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions a entitats sense finalitat de
lucre i AMPA 2018
XIV Premis Francesc Candel

ACTIVITAT DESTACADA

CRIDES DE VOLUNTARIAT
Suport a les activitats de la Fundació
Asproseat PROA
Classes de castellà i/o català a
l'Associació Al-Asalah
Suport a l'Associació ProGat

Servei Comunitari
Xerrada informativa sobre servei comunitari
i previsió d'actuacions 2018-19.
28/5 a les 9.30h (Servei Educatiu)

Fira d'Entitats, 18a Festa de la
Solidaritat i 15a Festa del Comerç Just
13/05 d' 11 a 20h a Rambla del Carme

RECURSOS
Com tramitar el "Certificat digital"?

ENTITAT DEL MES

'

FUNDACIO SANTA MAGDALENA

La Fundació Santa Magdalena és una organització sense ànim de lucre que
neix l’any 2000 per donar resposta a les dificultats de persones en trobar feina
(persones en situació d'atur, amb necessitats econòmiques i en risc d’exclusió
social, dones, etc.).
Es treballa per a la reinserció laboral mitjançant projectes socials que generin
activitat productiva dins de la societat i es cerca la implicació del voluntariat al
nostre municipi.
Actualment compta amb 4 persones treballadores, 26 voluntàries i el patronat,
Llegeix l'entrevista complerta
que el composen 5 membres.

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

