Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 2020-2021
Títol de la proposta de voluntariat.
Voluntariat TIC i Comunicació 2.0
Nom de l'entitat.
AFAMMCA (Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya)
Adreça postal
Avinguda Frederic Rahola, 12 Local
Pàgina web
https://www.afammca.org/
Descripció de l'entitat
L'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (AFAMMCA) és una entitat d’utilitat pública per a
persones afectades d’un trastorn mental i les persones que en tenen cura, que lluita per millorar la qualitat
de vida de totes elles.
L’entitat va néixer el 1986 promoguda per la unió de familiars de persones afectades per un trastorn mental
sever. Amb els anys, però, l’entitat ha anat ampliant la seva mirada per fomentar la inclusió, l’autonomia i
l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental. D’aquesta manera, actualment l’entitat
ofereix suport, serveis i recursos tant a les famílies com a les persones afectades sense oblidar una mirada
cap a la societat i la seva sensibilització a l'entorn d'aspectes que envolten la malaltia mental (estigmatització,
drets i deures, aïllament).
Descripció del voluntariat
La/les persona/es voluntària/es ens donarà/an suport a nivell de comunicació i pàgina web. Pel que fa a la
comunicació necessitem millorar la difusió externa i participar en implementar canals de comunicació, i pel
que fa al web ens cal realitzar una actualització perquè sigui més atractiu i àgil.
També podria donar suport en el desenvolupament d'algun tipu de mecanisme/programa per a dur a terme
el seguiment de les persones que assistèixen a l'entitat (seguiment de pacients).
Places
1
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
La persona voluntària entrarà en contacte amb una entitat del tercer sector i tindrà l'oportunitat de conèixer
les problemàtiques associades a l'àmbit de la salut mental des de la perspectiva d’una entitat sense ànim de
lucre, així com participar en les activitats de l’entitat aportant‐hi una visió diferent.
Dates a realitzar el voluntariat

Indiferent
Ubicació on es duu a terme el voluntariat
A la seu de l'entitat. Però també es podria fer en modalitat no presencial.
Horari
A convenir entre l’entitat i la persona voluntària. Preferiblement matins
Hores totals de dedicació mínimes
60
Perfil de les persones voluntàries i condicions

Persona sensible amb la salut mental i interessada en l’àmbit social.
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 el cas de confinament el voluntariat podria adaptar‐se de manera telemàtica sense afectació..

