BUTLLETI' 10

GENER 2019

AMPLIEM L'HORARI I SERVEIS DEL PUNT DE VOLUNTARIAT
I SUPORT ASSOCIATIU D'ESPLUGUES

SUPORT A ENTITATS
Suport en la creació del web i la comunicació de
l'entitat, a càrrec d'alumnat de l'Escola Garbí.
Sol.licita el recurs abans del 25/1!

A partir del dimecres 16 de gener, el Punt de voluntariat i suport
associatiu amplia l'horari, passant de 4 a 7 hores setmanals
d'atenció presencial.

PROPERES FORMACIONS

A més a més dels serveis que s'ofereixen actualment, les entitats
podreu rebre suport en l'obtenció i utilització del certificat digital.

Captació de fons II
17/01 a les 18.30h (Punt Voluntariat)

D'altra banda, durant el primer semestre de l'any es duran a
terme formacions a entitats sobre captació de fons, subvencions,
Wordpress avançat, etc.

Convocatòria de subvencions 2019
21/02 a les 18.30h (Espai Baronda)

Dilluns i dijous de 17:30-20 h
Dimecres de 10-12 h
c/ Àngel Guimerà 34, Esplugues

Xerrada: Vols fer voluntariat?
31/01 a les 18.30h (Punt Voluntariat)

SUBVENCIONS

Per a la ciutadania, es faran
diverses xerrades sobre com
iniciar-se a fer voluntariat.

Subvencions a entitats per a l'any 2019 de la
Diputació Barcelona (Termini: 4/02/2019)

voluntariat@esplugues.cat

RECURSOS

900 30 00 82 (gratuït)
Llegir més

Vídeo Com tramitar el certificat digital?
Com elaborar la memòria?

ACTIVITATS DESTACADES

CRIDES
DE VOLUNTARIAT
VOLS FER
VOLUNTARIAT?
Suport a activitats esportives amb infants amb TEA

19-01 Presentació del Pressupost Participatiu 2019

Acompanyament per a sortides de persones amb discapacitat intel·lectual
Suport a les activitats de la Fundació Asproseat PROA

(Espai Baronda, 10:30 h)
26/01 VI Trofeu Vila d'Esplugues de Gimnàstica

Atenció i cura dels gats/es d' Esplugues

Artística i Trampolí (CEM Les Moreres, de 9 a 21 h)

Voluntariat per a diferents accions

27/01 Fira d'art al carrer (c/ Àngel Guimerà, d'11 a 14 h)

ENTITAT DEL MES

XARXA DE DONES EMPRENEDORES

La Xarxa de dones emprenedores d'Esplugues es va constituir l’any 2010. És una
entitat dedicada a generar oportunitats des de la ciutat per fer visible el talent
femení en l'àmbit econòmic, professional i laboral.
Actualment la Xarxa la formen prop d’unes 70 sòcies, de les quals el 60% són
professionals amb comerços i el 40% professionals sense comerç.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

