Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 20202021
Títol de la proposta de voluntariat
Ajudant en formació TIC per diferents col∙lectius ‐ formació online
Nom de l'entitat
Associació Solidança
Adreça postal
c/ treball 5 Sant Just Desvern, 08960
Pàgina web
https://solidanca.cat/es/
Descripció de l'entitat
Entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 1997 amb l'objectiu de construir una societat més
justa, solidària i respectuosa amb el medi ambient, promovent la inserció sociolaboral i les
accions formatives de col∙lectius en risc d’exclusió social del nostre entorn
Descripció del voluntariat
Ajuda al tècnic de formació en les classes presencials i online ‐ ajuda en els nous recursos ‐
rapides ‐ orientació. Tenim varies formacions al llarg de l'any.
Places
1
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Treballem amb persones en risc d'exclusió social, podrà adquirir realitats en quan a necessitats
i coneixements d'aquests col∙lectius, moltes vegades invisibles o impensables. A més, podrà
participar en altres espais, si ho volgués.
Dates a realitzar el voluntariat
Durant el 2n. quadrimestre del 2021
Ubicació on es duu a terme el voluntariat
Sant Just Desvern principalment, però també podria ser Sant Joan Despí, a l'altre seu.
Horari
matins laborables de 9 a 14h o algunes hores, flexible.

Hores totals de dedicació mínimes
30
Perfil de les persones voluntàries i condicions
No caldria que tingués experiència amb el col∙lectiu, aquí n'agafarà molta però si que tingui la
ment molt oberta, caire social i tingui paciència. A més, que estigui acord amb els nostres
principis mediambientals i socials.
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.
Les nostres classes estan preparades per fer‐se de manera virtual. I intentem que els usuaris
tinguin els recursos perquè sigui així.

