Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 20202021
Títol de la proposta de voluntariat
Voluntariat tecnològic
Nom de l'entitat
Taller Jeroni de Moragas SCCL
Adreça postal
Avinguda Villadelprat 79, 08197 Sant Cugat del Vallès.
Pàgina web
http://www.jmoragas.org
Descripció de l'entitat
El Taller Jeroni de Moragas és una cooperativa de treball d’iniciativa social, sense ànim de lucre,
que, des de l’any 1973, es dedica a l’atenció de les persones amb dificultats d’inserció,
majoritàriament amb discapacitat intel∙lectual, a Sant Cugat del Vallès.
El nostre objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones ateses.
Oferim ocupació, serveis i suports individualitzats a més de 100 persones amb Trastorns del
Desenvolupament Intel∙lectual, Mentals i de l’Espectre Autista. Acompanyem i recolzem també
a les seves famílies.
Descripció del voluntariat
o Suport en el manteniment i desenvolupament de projectes tecnològics.
o Manteniment i actualització de la pàgina web.
o Assessorament i suport en el manteniment, backups i millora de la Sala Snoezelen.
o Assessorament en el disseny i el brieffing dels aplicatius d’estimulació cognitiva per a persones
amb discapacitat intel∙lectual Tjmapps.
Places
1
Què aportarà la participació a les persones voluntàries

Contacte amb persones amb discapacitat Intel∙lectual i/o malaltia mental. Conèixer el projecte
de la cooperativa i els diferents serveis que oferim. Contacte amb altres persones voluntàries i
amb els voluntaris del Cos Europeu de Solidaritat.
Dates a realitzar el voluntariat
Indiferent
Ubicació on es duu a terme el voluntariat
A la seu de l’entitat i en format no presencial
Horari
Flexible, prioritàriament entre 9 i 17 h quan sigui presencial.
Hores totals de dedicació mínimes
90
Perfil de les persones voluntàries i condicions
Coneixements tècnics relacionats amb les tasques.
Aptituds: iniciativa i proactivitat, treball en equip, empatia, prudència i respecte.
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.
La majoria d'activitats i tasques es poden fer telemàticament.

