BUTLLETI' 21

GENER 2020

NOU CICLE DE TALLERS A ENTITATS I VOLUNTARIAT
Comencem el 2020 amb la programació de tallers adreçats a entitats i
voluntariat d’Esplugues del primer trimestre.
Es duran a terme 6 tallers pràctics de Certificat digital en diferents
horaris, per tal que totes les entitats d’Esplugues puguin obtenir i utilitzar
el certificat digital, eina imprescindible per a les tramitacions amb
l’Ajuntament i altres administracions públiques.

També es durà a terme un taller online de Disseny de projectes, la
presentació de la convocatòria
de Subvencions 2020, un taller
de Bones pràctiques sobre
com aplicar el joc i un de
Resolució de Conflictes, així
com
una
xerrada
de
Voluntariat Internacional a
l'estiu.

RECURSOS
Certificat digital

PROPERES FORMACIONS
Certificat digital: taller pràctic
23/01 a les 12 h, Centre Municipal Puig Coca
3/02 a les 18 h, Biblioteca Pare Miquel
Disseny de projectes
Del 10 al 28 de febrer (online)
Voluntariat internacional a l'estiu
17/02 a les 18.30 h, Oficina Jove

SUBVENCIONS I AJUTS
Finançament de projectes d'entitats sense
finalitat de lucre i AFA/AMPA (Termini: 30/01)
Concurs Hip-hop per la Pau (Termini: 30/01)
Premi Lluís Carulla 2020 (Termini: 2/02)

Llegir més

VOLS FER VOLUNTARIAT?
Classes d'informàtica bàsica

Suport en l'atenció a la gent gran

Ajuda a la comunicació de l'entitat

Atenció i cura dels gats d'Esplugues

Acompanyament a la piscina

Voluntariat per la llengua

Dinamització d'activitats

Promoció de l'èxit escolar amb infants i joves

Acompanyament a activitats d'oci

Suport al Club de Feina

Suport a activitats amb infants amb TEA

Suport a la captació de fons

Voleu participar com a comparsa
o carrossa durant la rua?

ENTITAT DEL MES VOLUNTARIS DE PROTECCIO' CIVIL D'ESPLUGUES
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil està formada per un grup de joves
amb ganes de donar un cop de mà de forma altruista en casos d'emergència.
L'entitat realitza actuacions preventives en esdeveniments amb una elevada
concentració de persones, esdeveniments esportius o altres que impliquin la
realització d'activitats de risc, per tal de detectar situacions d'emergència i protegir
la zona.
Llegeix l'entrevista completa

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

