Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 2020-2021
Títol de la proposta de voluntariat.
Col.laborador per comunicació digital
Nom de l'entitat.
Associació Ventijol
Adreça postal
Gran de la Sagrera 179‐197
Pàgina web
https://www.ventijol.cat/
Descripció de l'entitat
És una associació d'utilitat pública que ofereix psico‐teràpia a famílies, nens i adol.lescents en situacions de
crisi, violència o exclusió social. Desde fa 14 anys forma parte dels programes de Caixa pro‐infància per a
famílies multiproblemàtiques, però també s'hi treballe en altres programes socials. Sempre es fa en connexió
amb els serveis de salut i de benestar dels ajuntaments : dones víctimes de violéncia, joves amb problemes
d'adiccions o persones grans que viuen desarrelades o abandonades per les seves famílies.
Descripció del voluntariat
Donar seguiment a l'implementació d'una nova web i a les accions de marketing digital i analitica que es
posaran en marxa a partir d'octubre (aproximadament).
Places
1
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Pot conèixer com es fa un programa professional de seguiment d'un pla de comuncació digital i de creixement
d'aportacions (pla de captació económica)
Dates a realitzar el voluntariat
Octubre‐març (6 mesos) que es poden allargar a juliol.
Ubicació on es duu a terme el voluntariat
C/ Gran de la Sagrera 179‐197 1er.
Horari
Matins
Hores totals de dedicació mínimes

30
Perfil de les persones voluntàries i condicions

Persona sensible a les necessitats dels més vulnerables, empàtic i responsable. Amb coneixements sobre
programació Web i google analytics.
Pla alternatiu a dur a terme per a aquelles activitats de caire presencial, per poder garantir que el
voluntariat pugui dur-se a terme en condicions de confinament (realitzar les reunions presencials de
forma telemàtica, en cas de formació presencial plantejar alternatives viables,...) i es pugui finalitzar.

En cas de confinament, veig més difícil aquesta col.laboració. Es podria orientar la col.laboració al pla de
Social Media, en quant a posar en marxa o donar suport al Community Manager de l'entitat..

