Programa UPC de Voluntariat TIC - Curs 2021-2022

Oferta de voluntariat: Voluntariat TIC - Associació Coordinadora Familiars de Residències 5+1
Àmbit de la proposta: Actualització i manteniment pàgina web (actualment en traspàs el gestor
de continguts Wix a WordPress) i suport en la creació de formularis en línia en moments puntuals.

Nom de l’Entitat: Associació Coordinadora Familiars Residències 5+1
Adreça postal completa: Carrer Olzinelles núm. 30, baixos, 08014 Barcelona
Pàgina web: www.coordinadoraresidencias.com
Places: 1
Ubicació: la feina seria en línia, amb reunions puntuals en llocs a convenir.
Dates: Curs 2021 - 2022, període a consultar amb la persona voluntària.
Horari: A convenir
Hores totals de dedicació mínimes: 60 h ampliables a 60 h més
:

Descripció de l’entitat:
L’Associació Coordinadora Familiars de Residències 5+1 és una entitat formada per familiars de
persones grans i amb diversitat funcional o discapacitat que viuen en residències de titularitat pública.
Reclamem i fem accions encaminades a que les autoritats prenguin mesures per donar una atenció
digna per al es persones residents. Anteriorment a la pandèmia, lluitàvem per exigir més control, per
part de l'administració pública, de les empreses i entitats gestores dels centres i recursos residencials,
ja que la manca de supervisió no garantia els serveis mínims d'higiene, supervisió mèdica, medicació,
atenció i tracte.
Amb l’inici de la pandèmia, el que reivindiquem és la fi de la vulneració dels drets fonamentals que estan
patint les persones que viuen a les residències i justícia per les morts (unes 30.000) que han tingut lloc
només a Espanya a centres residencials.
Ho fem interposant denúncies a la Fiscalia, fent rondes de diàlegs amb els partits polítics, hem
comparegut en al Parlament de Catalunya a la Comissió d’Investigació del Parlament sobre les gestió de
les residències durant la pandèmia, i fent concentracions de protesta i denuncia.

Descripció del voluntariat:
La persona voluntària donarà suport en diferents àrees i/o serveis de l'entitat relacionades amb les TIC.
La principal activitat que actualment requereix la necessitat de voluntariat TIC és el suport en el traspàs
dels continguts del web actual, gestionat en la plataforma Winx, a un WordPress, així com elaborar
formularis en línia quan sigui necessari.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:
Fer un voluntariat ara mateix a la nostra associació pot aportar gran experiència sobre com crear els
diversos canals d’una entitat del tercer sector des de zero i amb la tecnologia més apropiada per ser
utilitzada per persones amb pocs coneixements TIC.
També aprendrà a relacionar-se amb gent que lluita per una causa comuna, però que tenen realitats i
vivències diverses, i a veure com es prenen decisions per fer determinades accions per incidir tant en
l’agenda política com en els mitjans de comunicació.

Perfil de les persones voluntàries i condicions:
La persona voluntària ha de saber com manegar-se en entorns WordPress i de comunicació 2.0 i ser
capaç de treballar amb persones que no tenen formació tecnològica ni informàtica però sí molt
d’entusiasme per aprendre a gestionar continguts a Internet. Moltes d’elles ja ho fan a través dels seus
perfils a diverses xarxes socials. Ha de ser una persona empàtica, de caràcter obert i proactiva. i amb
certa sensibilitat cap a la gent gran

