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1 de juny de 2009

Notícia

Mulla't per l'Esclerosi Múltiple...

...apunta't a fer de voluntari

Com cada any la Fundació Esclerosi Múltiple organitza el Mulla't amb l'objectiu de recaptar
fons per a projectes relacionats amb la malaltia, i cerca persones que vulguin fer de 
voluntaris que dinamitzin les diferents activitats programades.

Més informació i formulari d'inscripció >

Notícia

Comencen les inscripcions a l’Escola d’Estiu del 
Voluntariat’09

El proper dilluns 8 de juny i fins al 22 de juny us podeu inscriure a 
l’Escola d’Estiu del Voluntariat. 

Recordeu que enguany es realitzarà a Tortosa durant els dies 4, 5 i 6 de 
setembre de 2009. 

Si voleu tenir més informació i veure com funciona la inscripció, visiteu: 



Formació

Planificació estratègica per organitzacions de cooperació i 
desenvolupament | Avalon | Barcelona | 18, 19, 25 i 26 de juny de 2009 

Seminari de creixement personal | Escola de Formació de la Federació
Catalana de Voluntariat Social | Barcelona | 6 i 13 de juny de 2009

Curs d'iniciació al voluntariat | Escola de l'Esplai de Girona | Girona | del 
26 al 28 de juny de 2009 

Gestió, seguiment i motivació del voluntariat | Fundació Catalana de l'Esplai. 
Suport Associatiu | Barcelona | 8, 10 i 15 de juny de 2009 

Eines Pràctiques per a l'Educació Intercultural i Antiracista | La Formiga | 
Barcelona | del 6 de juny al 4 de juliol de 2009 

Eines avançades per a la gestió de projectes | Institut de Formació de la 
Fundació Pere Tarrés | Barcelona | 9, 11, 16 i 18 de juny de 2009

Demències | Amics de la gent gran | Barcelona | 5 i 12 de juny de 2009

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya

Més formació

www.voluntariat.org

Agenda

Concert - Mou-te pels Quiets

Organitza: Fundació Nexe i Guimbarda

Barcelona | 14 de juny de 2009

Col·loqui - Com ha estat possible 
regular el comerç d'armes?

Organitza: Observatori del Tercer Sector i 

Intermón Oxfam

Barcelona | 11 de juny de 2009

XIV Trobada gegantera del Corpus a 
Cornellà

Organitza: Foment de cultura popular de 

Cornellà

Cornellà de Llobregat (El Prat de 

Llobregat) | 6 de juny de 2009

Crides

Formació i Treball. Fundació Privada

Tasques a realitzar: donar suport a 

l'alfabetització informàtica.  Explicar 

continguts per a la formació i el 

coneixement en tasques informàtiques.    

Lloc: Barcelona 

Perfil: amb habilitats socials.

Coneixements d’informàtica.

Associació de familiars i amics de 
persones afectades de malaltia 
mental 

Tasques a realitzar: suport de gestió a 

l'activitat informàtica per al manteniment 

del dia a dia de l'entitat.

Lloc: Barcelona

Premis i beques
7è concurs de fotografia -
Diversitat i convivència:
aprenentatge al llarg de la vida

Convoca: Fundació SER.Gi

Termini: 26 de juny de 2009

3r premi en recerca en drets 
humans 2009

Convoca: Departament d'Interior, 

Relacions Institucionals i Participació

(Generalitat)

Termini: 17 d'octubre de 2009

VI Premis Francesc Candel 
d'integració dels ciutadans
d'origen immigrant a Catalunya de 
la Fundació Lluís Carulla 

Convoca: Fundació Lluís Carulla



Més agenda Més crides Més finançament

Presentació dels camps de treball del 
SCI Catalunya

Organitza: SCI Catalunya

Barcelona | 4 i 12 de juny de 2009

Presentació d'un llibre - Xesco Boix. 
Història de la nostra història

Organitza: Fundació Pere Tarrés i 

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Barcelona | 3 de juny de 2009

Jornada - Famílies que cuiden

Organitza: Xarxa de Suport a Famílies 

Cuidadores

Barcelona | 11 de juny de 2009

5a Trobada de voluntariat en l'àmbit 
oncològic

Organitza: Federació Catalana d'Entitats 

contra el càncer

Barcelona | 6 de juny de 2009

Jornada sobre la incorporació de 
joves sota l'òptica de la RSC

Organitza: Fundació Comtal

Barcelona | 16 de juny de 2009

Conferència - Adopció i escola

Organitza: Associació de famílies Amics 

dels Infants del Marroc

Barcelona | 16 de juny de 2009

Perfil: coneixement d'ofimàtica a escala

d'usuari.

Fundació de Cecs Manuel Caragol

Tasques a realitzar: donar suport en 

temes d'informàtica i noves tecnologies a 

les persones cegues i amb baixa visió; 

realitzar acompanyaments de persones 

cegues.

Lloc: Barcelona

Dedicació: de 8:30 a 14:30 o de 14:30 a

20:30 segons el dia, de dilluns a 

divendres.

Perfil: persona responsable, constant i 

madura, que estigui disposada a rebre 

formació i amb bona predisposició per al 

tracte amb cecs.

Fundació Centre Obert Joan Salvador 
Gavina

Tasques a realitzar: atenció a infants i 

adolescents socialment vulnerables.

Lloc: Barcelona

Perfil: majors d’edat que els agradi

participar en activitats amb infants i joves.

 Termini: 22 de juliol de 2009

Premi Internacional en educació 
social Joaquim Grau i Fuster

Convoca: GRES, Col·legi 
d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya, i Generalitat de 
Catalunya
Termini: 31 d'agost de 2009

Finançament
Subvencions per a projectes de 
promoció de la participació juvenil

Convoca: Injuve

Termini: 12 de juny de 2009

Subvencions per al foment 
d'activitats a la Ribera d'Ebre

Convoca: Consell Comarcal de la 
Ribera d'Ebre
Termini: 30 de juny de 2009

Promoció d'activitats culturals, 
lúdiques i esportives a les Terres 
de l'Ebre

Convoca: Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques 
de l'Ebre
Termini: 15 de juny de 2009

Especial estiu 2009



Subscriure's | Donar-se de baixa | Recomana | Imprimir | Crèdits

Tel 93 410 16 02 | Fax 93 439 45 15 | alabast@peretarres.org

Adreça del nou portal: http://www.xarxanet.org/xarxanet/butlleti_a_l_abast

Escoles d'estiu d'interès per als voluntaris i les
entitats

Des del portal de l'associacionisme i el voluntariat, xarxanet.org, ens 
ofereixen un recull de diferents ofertes formatives per aquest estiu. 

Si esteu implicats en el món de les entitats sense afany de lucre, aquí 
trobareu tots aquells cursos i escoles que us poden interessar.

Veure escoles d'estiu >


