Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 20202021
Títol de la proposta de voluntariat
Voluntariat Estudis TIC – Informàtica: suport acadèmic a joves diagnosticats de Trastorns de
l’Espectre Autista (TEA)
Nom de l'entitat
Fundació Friends
Adreça postal
Rosselló 330, CP. 08037, Barcelona
Pàgina web
https://fundaciofriends.org/es/inicio/
Descripció de l'entitat
Fundació Friends és una entitat sense ànim de lucre creada amb la finalitat d'impulsar el suport
als joves amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA). El projecte Educa Friends neix a l’any 2010,
a partir de la necessitat de donar resposta l’elevat grau de fracàs i abandonament escolar
detectat al col∙lectiu de joves diagnosticats de Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), i
anteriorment, Síndrome d’Asperger. El servei ofereix suport psicoeducatiu a tots aquells joves
amb aquesta condició que desitgin continuar o acabar els seus estudis, treballant de forma
conjunta amb institucions que brindin formació oficial a distància i centres que imparteixin
cursos específics on‐line que afavoreixin la inserció laboral.
Descripció del voluntariat
Busquem persones voluntàries per impartir classes de suport en estudis TIC / Informàtica.
Estudiants, professionals i/o especialistes amb coneixements d’ACTIC, informàtica, xarxes,
microinformàtica, i ofimàtica. Que els agradi ensenyar i compartir els seus coneixements.
Busquem persones sense prejudicis, obertes i sensibles a la diferència, que tinguin interès per
conèixer altres realitats i maneres de veure i entendre el món, com ho fan les persones amb
autisme.
Places
3
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Treball amb joves amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme. Acostament a realitats socials
sovint poc visibles. Oportunitats de créixer professionalment en un context solidari.

Dates a realitzar el voluntariat
Indiferent
Ubicació on es duu a terme el voluntariat
A la nostra seu a Barcelona i també modalitat no presencial
Horari
Horari flexible (preferentment pel matí, de 9 a 14hs)
Hores totals de dedicació mínimes
30
Perfil de les persones voluntàries i condicions
Estudiants, professionals i/o especialistes amb coneixements d’ACTIC, informàtica, xarxes,
microinformàtica, i ofimàtica. Que els agradi ensenyar i compartir els seus coneixements.
Busquem persones sense prejudicis, obertes i sensibles a la diferència, que tinguin interès per
conèixer altres realitats i maneres de veure i entendre el món, com ho fan les persones amb
autisme.
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.
Realitzar classes de suport online, a través de plataformes o videotrucades amb els usuaris,
també, preparar material o corregir exercitació, resoldre dubtes telefònicament.

