Crides de voluntariat social urgents per a
l’estiu 2018
TOTES LES PERSONES QUE VULGUIN FER VOLUNTARIAT ALS CASALS D’ESTIU, CALDRÀ QUE APORTIN
LA CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS.

Breu descripció
del projecte:

Casal d'estiu amb adolescents de 12 a 16 anys en situació de
desavantatge social de dilluns a divendres al període del 25 de juny
fins 24 d’agost de 2018

Tasques
voluntariat:

Acompanyar en activitats d'oci socioeducatiu, sortides i excursions

Horari:

De dilluns a divendres de 09:00 a 17:00 hores
Mínim:
Dedicació
- Una setmana sencera (dilluns a divendres) o bé
mínima:
- Tres dies a la setmana de forma continua
CASAL ESTIU
Edat:
Majors de 21 anys
ADOLESCENTS
Amb certa experiència en tracte amb adolescents o
Estudis:
dinamització d’activitats grupals dirigides a
adolescents.
Perfil del
Idiomes:
Indiferent
voluntariat
Coneixements
Indiferent
informàtics:
Altres
Possibilitat de participar a colònies d’estiu
aptituds:
M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:
Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el
nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ
Breu descripció
del projecte:

Casal d'estiu amb joves de 17 a 21 anys en situació de desavantatge
social de dilluns a divendres del 25 de juny fins 25 de juliol de 2018

Tasques
voluntariat:

Acompanyar en activitats d'oci socioeducatiu, sortides i excursions

Horari:

CASAL ESTIU
JOVES

De dilluns a divendres de 9:30 a 15:00 hores
Mínim:
Dedicació
- Una setmana sencera (dilluns a divendres) o bé
mínima:
- Tres dies a la setmana de forma continua
Edat:
Majors de 25 anys
Amb certa experiència en tracte amb joves o
Estudis:
dinamització d’activitats grupals dirigides a joves.
Idiomes:
Indiferent
Perfil del
voluntariat
Coneixements
Indiferent
informàtics:
Altres
Possibilitat de participar a campaments d’estiu.
aptituds:
M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:
Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el
nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

Breu descripció
del projecte:

Casal d'estiu amb infància de 3 a 12 anys en situació de
desavantatge social de dilluns a divendres del 25 de juny fins 24
d’agost de 2018

Tasques
voluntariat:

Acompanyar en activitats d'oci socioeducatiu, sortides i excursions

Horari:

CASAL ESTIU
INFANTS

De dilluns a divendres de 09:00h a 17:00h
Mínim:
Dedicació
- Una setmana sencera (dilluns a divendres) o bé
mínima:
- Tres dies a la setmana de forma continua
Edat:
Majors de 17 anys
Amb certa experiència en tracte amb infants o
Estudis:
dinamització d’activitats grupals dirigides a
infància.
Perfil del
Idiomes:
Indiferent
voluntariat
Coneixements
Indiferent
informàtics:
Altres
Possibilitat de participar a colònies d’estiu
aptituds:
M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:
Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el
nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

Breu descripció
del projecte:
Tasques
voluntariat:

SUPORT
MENJADORS A
CASAL ESTIU

Horari:
Dedicació
mínima:

Perfil del
voluntariat

Suport al menjador del casal d'estiu amb infants de 3 a 12 anys en
situació de desavantatge social de dilluns a dijous del 25 de juny
fins 17 d’agost de 2018
Donar suport en els menjadors del casal d’estiu (ajudar a parar
taules, posar els plats de menjar als nens i nenes i desparar les
taules en finalitza el menjador)
De dilluns a dijous de 12:00 a 15:00 hores
Mínim dues setmanes senceres (de dilluns a dijous)
Edat:
Estudis:
Idiomes:
Coneixements
informàtics:

Entre 16 i 18 anys
Indiferent
Indiferent
Indiferent

Aptituds d'atenció a les persones (assertivitat,
proximitat, empatia, etc.). Amb iniciativa i ganes de
fer coses.
M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:
Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el
nom del projecte al qual vols apuntar
Altres
aptituds:

INSCRIPCIÓ

Breu descripció
del projecte:
Tasques
voluntariat:

REFORÇ
ESCOLAR

Horari:
Dedicació
mínima:

Suport a un projecte de reforç escolar amb adolescents en situació
de desavantatge social de dilluns a divendres del 30 de juliol al 24
d’agost.
Acompanyar en el reforç escolar a adolescents estudiants de
secundària que s'han d'examinar d'assignatures suspeses del curs
passat., sempre amb la guia i suport dels responsables de l’equip.
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores
Mínim dues setmanes senceres.
Edat:

SUPERA’T

Estudis:

Majors de 21 anys.
Amb certa experiència en tracte amb adolescents o
reforç escolar.
Indiferent

Idiomes:
Coneixements
Indiferent
informàtics:
Altres
Aptituds d'atenció a les persones (assertivitat,
aptituds:
proximitat, empatia, etc.).
M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:
Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el
nom del projecte al qual vols apuntar
Perfil del
voluntariat

INSCRIPCIÓ

Breu descripció
del projecte:
Tasques
voluntariat:

És un recurs educatiu diürn que atenem a infants de 4 a 16 anys,
dintre d’un enfoc preventiu. Els menors provenen de famílies en
situació de risc social, amb situacions de dificultat elevada i
problemàtiques molt variades.
Suport a l’activitat dels professionals, com a monitor, en les
activitats d’oci i lleure que oferim al Casal d’Estiu (excursions, jocs,
sortides a la piscina, suport a l’hora de dinar, etc...)
Matins. 9:00 a 15:00

Horari:
Dates del Casal d’Estiu: 25 de juny al 20 de juliol
CASAL ESTIU

Dedicació
mínima:

1 dia a la setmana

Edat:
De 18 a 45 anys
Estudis:
Batxillerat o equivalent
Idiomes:
Català/Castellà
Perfil del
Coneixements
voluntariat
Indiferent
informàtics:
Compromís, vocació per la infància
Altres
aptituds:
M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:
Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el
nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

Breu descripció
del projecte:

4 Casals d’Estiu :
 2 d’infantil (de 5 a 12 anys)
 2 Adolescents (de 12 a 16 anys)
Període del 27 de juny al 18 de juliol

Tasques
voluntariat:

Acompanyar en activitats de lleure socioeducatiu

Horari:

Matins de dilluns a divendres De 09:00 a 14:00 hores, excepte
dimecres que es farà una sortida de tot el dia

Dedicació
CASAL ESTIU
mínima:
INFÀNTS I
ADOLESCENTS

2 dies per setmana
Edat:
Estudis:

Perfil del
voluntariat

Majors de 18 anys
Preferiblement persones amb titulació de monitor
de temps de lleure o amb experiència amb
activitats de voluntariat social amb infància
Indiferent

Idiomes:
Coneixements
Indiferent
informàtics:
Altres
Interès pel món de la infància i la adolescència, i
aptituds:
compromís social
M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:
Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el
nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

