Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 2020-2021
Títol de la proposta de voluntariat.
Taller TIC
Nom de l'entitat.
Sant Pere Claver ‐ Fundació Serveis Socials
Adreça postal
Calle Vila i Vilà 16, 08004 barcelona
Pàgina web
https://www.santpereclaver.org/
Descripció de l'entitat
Som una Institució privada sense afany de lucre que neix l'any 2011 per crear, gestionar i desplegar
programes adreçats a persones en risc d'exclusió social. Treballem per generar complicitats i promoure la
corresponsabilitat per millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables
Descripció del voluntariat
el nostre servei acompanya a persones amb problemes de salud mental en el seu procès personal cap a la
recuperació, la inserció social i laboral. En aquest context tenim un taller per aprendre i millorar les habilitats
del usuaris en les TIC, element clau en la seva capacitat per a la inclusió. Voldriem demanar la col∙laboració
dels estudiants per a la dinamització d'aquest taller com també per la reelaboració dels contiguts en format
interactiu.
Places
1
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Compartir i formar part del procès d'aprenentatge i millora en la qualitat de vida de les persones usuàries,
com també un apropament a les dificultats, reptes i resiliència pròpies de la vulnerabilitat social i
especialmente en el món de la salut mental.
Dates a realitzar el voluntariat
1er trimestre (de l'1 de sept fins al 23 de dec) 2on trimestre (11 de gener fins al 16 d'abril) 3er trimestre (19
d'abril fins al 16 de juliol)
Ubicació on es duu a terme el voluntariat
El taller es realitza al carrer Mineria 58 ‐ 60, Esc. B, 1ro 2da, Barcelona però la reelaboració dels continguts
en format interactiu es podria fer a distància.

Horari
Dimecres de 9:30 a 11:30 horas
Hores totals de dedicació mínimes
30
Perfil de les persones voluntàries i condicions

flexibilitat, predisposició per aprenentatge, tracte proper, constància.
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, només demanarem la col∙laboració del voluntari per a la reelaboració dels contiguts
del taller en format interactiu (ja que els nostres usuaris no tenen dispositu i/o conexió a casa seva).

