Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 2020-2021
Títol de la proposta de voluntariat.
Projecte Germina: Alfabetització digital amb població en risc
Nom de l'entitat.
Fundació SURT
Adreça postal
C/ de Guàrdia 14 Baixos 08001 Barcelona
Pàgina web
https://www.surt.org/
Descripció de l'entitat
Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les
dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb
equitat de gènere efectiva.
Descripció del voluntariat
El projecte vol donar resposta a la situació de doble aïllament de part de la població dels barris de La Ribera
i Can Sant Joan de Montcada i Reixac. Persones que viuen un aïllament social (població 3a edat, persones
migrades, mobilitat reduïda, etc) i que degut al confinament s'han vist també aïllades tecnològicament.
Busquem persones voluntàries amb nocions d'informàtica avançada per donar suport a formacions TIC a
persones en situació de risc i d'analfabetisme digital.
Places
3
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Donar suport a una problemàtica molt present però sovint invisibilitzada com és l'analfabetisme i l'aïllament
digital. Persones sense competències TIC i per tant amb moltes dificultats a l'hora de realitzar accions a dia
d'avui molt rutinàries.
Les persones voluntàries donaran suport en l'adquisició de competències digitals a persones en situació de
risc.
Dates a realitzar el voluntariat
Setembre a Novembre 2020
Ubicació on es duu a terme el voluntariat

Les accions es desenvoluparan a 3 equipaments municipals de Montcada i Reixac (Centre Cívic La Ribera,
Espai Cultural Kursaal i Casal Gent Gran Ca la Mina)
Horari
Horari entre setmana flexible. A acordar amb les persones voluntàries.
Hores totals de dedicació mínimes
60
Perfil de les persones voluntàries i condicions

Voluntaris/es que tinguin experiència i motivació per treballar amb població en risc. Persones motivades a
dinamitzar sessions grupals. Capacitat comunicativa.
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.

S'ha reduït l'aforament a les aules d'informàtica per tal de garantir les mesures de seguretat.
En cas de confinament i per tant impossibilitat de desenvolupar les accions grupals es plantejaria l'opció de
fer sessions individuals.
Pel perfil de població amb el que es treballarà no plantengem sessions online..

