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Formació  

Com fer el pla estratègic de la teva entitat? | Fundació Catalana de 
l'Esplai | Barcelona | 19,21,26,28 d'octubre 2,4,9,11 de novembre 

d e 2009 

Curs de voluntariat en l'Àmbit de l'Oncologia | Federació Catalana 
d e Voluntariat Social | Girona | 25 i 26 de setembre de 2009  

Seminari sobre justificació de projectes en la cooperació al 
desenvolupament | Agència Catalana de la Joventut (ACJ), l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya | Barcelona | 30 de setembre de 
2009 

Curs de portaveus per a entitats | Coordinadora d'ONG Solidàries i la 
delegació gironina del Col·legi de Periodistes | Girona | 3 d'octubre de 
2009 

Taller de tècniques de redacció en Lectura Fàcil | Col·legi de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l'Associació 
Lectura Fàcil (ALF) | Barcelona | 1 d'octubre de 2009 

Curs per a la Formació de Voluntaris de la Coordinadora Gai-Lesbiana | 

Coordinadora Gai-Lesbiana | Barcelona | 29 de setembre de 2009  

VIII Curs de Formació en drets humans per a cooperants | Institut de 

Drets Humans de Catalunya (IDHC) | Barcelona | del 26 d’octubre al 5 
de novembre de 2009 

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

Més agenda Més crides Més finançament 
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15 de setembre de 2009 
Notícia

L' Escola d'Estiu del Voluntariat 2009 es clou
amb  èxit!

El primer cap de setmana de setembre Tortosa va acollir més de 260 
voluntaris que van participar en l'esdeveniment anual de formació 
de voluntariat més important de Catalunya.

En aquesta 14a edició va augmentar el nombre de participants que 
eren directius d'entitats i es va millorar la representativitat d'entitats
dels diferents àmbits del voluntariat pel que fa a anteriors edicions. 

Els voluntaris van poder participar en 17 cursos de formació 
diferents, i van poder compartir experiències i establir relacions amb voluntaris provinents de 
comarques d'arreu del país.   

Podeu fer-ne un tast visitant l'àlbum fotogràfic del Flickr de xarxanet.org! 

Més informació a:
www.voluntariat.org

Notícia

La Marató de TV3 - Edició 2009 

Apunta’t a la marató de TV3 

Vols formar part de la Marató de TV3 d'enguany 
dedica a les malalties minoritàries!? 

Si tens més de 18 anys i ets membre d'una associació o entitat de voluntariat posa't en
contacte amb nosaltres. Fes un clic aquí! 
 
Per a més informació:  
www.voluntariat.org  

Agenda

Presentació del llibre El valor afegit 

del Tercer Sector en la prestació de
serveis públics. Guia pràctica de
clàusules socials en la contractació
pública de serveis socials i d’atenció 
a les persones. 

3a Setmana d'Acció Global contra el
Deute Extern i les Institucions
Financeres Internacionals (IFIs)

Organitza: Setem

Girona | 18 de setembre de 2009

Sopar benèfic - Sopar a cegues 

Organitza: Fundació Oncolliga Girona 
Barcelona | del 24 al 27 de 

setembre de 2009

Cicle de conferències per a
professionals de l'Acció Social

Organitza: EUTSES - Fundació Pere 
Tarrés
Barcelona | del 15 de setembre al 

13 d'octubre de 2009

IX Fira d'Entitats de Girona

VI Reunió de la Xarxa de Custòdia
del Territori

Organitza: Comissió de l’Agenda de 

Salt i Comissió de l’Agenda 

Llatinoamericana

Sta.Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà - 
Osona) | del 22 al 24 d'octubre de 

2009

Organitza: Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya 

Barcelona | 16 de setembre de 

2009

Organitza: Federació Catalana de 
Voluntariat Social

Girona | 17 d'octubre de 2009

Crides 

Setem

Coordinadora d’Entitats del Poble 

Sec

Formació i Treball Fundació Privada

Tasques a realitzar: donar suport a les 

persones per a la recerca i 

informació d'una feina. 
Lloc: Barcelona  

Perfil: amb experiència en 
assessorament ocupacional.

Associació Atzavara-Arrels 

Tasques a realitzar:  voluntaris 
durant les Festes de la Mercè de 
Barcelona, en un estand i una 
cafeteria de Comerç Just a la Plaça 
Catalunya per a donar a conèixer 
les propostes i campanyes de 

l'entitat a la ciutadania. 
Lloc: Barcelona

Dedicació: 24 i 25 de setembre de 

2009.

Tasques a realitzar: acompanyar i 
donar suport en el propi domicili a 

persones que tenen problemes de 

mobilitat i passen la major part del 

temps en soledat.

Lloc: Barri del Poble Sec (Barcelona)

Tasques a realitzar: voluntaris per 

col·laborar en el projecte de l’entitat 

per a la cooperació entre cultures i 

la inserció de persones amb risc 
d'exclusió social.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre)

Perfil: persona oberta, sense 

prejudicis i que li agradi el treball 

amb altres persones.

Premis i beques

XXIII Premi Solidaritat 2009

Convoca: Institut de Drets 

Humans de Catalunya  

Termini: 10 de desembre de 

2009

Premis Ateneus 2009

Convoca: Federació d’Ateneus de 

Catalunya 

Termini: 15 d'octubre de 2009

Premi Bertelsmann a la cultura 

emprenedora i participació
juvenil: garantia de futur  

Convoca: Fundació Bertelsmann  
Termini: 30 de setembre de 2009 

Premis estatals al voluntariat

social 2009

Convoca: Ministeri de Sanitat i 

Política Social 
Termini: 3 d'octubre de 2009

Finançament
Ajudes a projectes socials
d'atenció a les persones en
desigualtat o risc d'exclusió
social, persones amb
discapacitat, gent gran i a
projectes de cooperació 

Convoca: Obra Social Caja Madrid 

Termini: 13 d'octubre de 2009

Ajudes Socials 2009

Convoca: Obra Social de Caja 

Castilla La Mancha 

Termini: 30 d'octubre de 2009

7ª Convocatòria d'ajudes per a 
projectes mediambientals

Convoca: Obra Social d'Ibercaja 

Termini: 30 de setembre de 2009

bloc.xarxanet.org 

Els posts més llegits de l'estiu

El bloc de xarxanet.org és l'espai de reflexió sobre el món de les 
associacions i el voluntariat. Tot seguit us recollim els posts més 
llegits de l'estiu.

Llegir més >
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Com fer el pla estratègic de la teva entitat? | Fundació Catalana de 
l'Esplai | Barcelona | 19,21,26,28 d'octubre 2,4,9,11 de novembre 

d e 2009 

Curs de voluntariat en l'Àmbit de l'Oncologia | Federació Catalana 
d e Voluntariat Social | Girona | 25 i 26 de setembre de 2009  

Seminari sobre justificació de projectes en la cooperació al 
desenvolupament | Agència Catalana de la Joventut (ACJ), l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya | Barcelona | 30 de setembre de 
2009 

Curs de portaveus per a entitats | Coordinadora d'ONG Solidàries i la 
delegació gironina del Col·legi de Periodistes | Girona | 3 d'octubre de 
2009 

Taller de tècniques de redacció en Lectura Fàcil | Col·legi de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l'Associació 
Lectura Fàcil (ALF) | Barcelona | 1 d'octubre de 2009 

Curs per a la Formació de Voluntaris de la Coordinadora Gai-Lesbiana | 

Coordinadora Gai-Lesbiana | Barcelona | 29 de setembre de 2009  

VIII Curs de Formació en drets humans per a cooperants | Institut de 

Drets Humans de Catalunya (IDHC) | Barcelona | del 26 d’octubre al 5 
de novembre de 2009 

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  
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15 de setembre de 2009 
Notícia

L' Escola d'Estiu del Voluntariat 2009 es clou
amb  èxit!

El primer cap de setmana de setembre Tortosa va acollir més de 260 
voluntaris que van participar en l'esdeveniment anual de formació 
de voluntariat més important de Catalunya.

En aquesta 14a edició va augmentar el nombre de participants que 
eren directius d'entitats i es va millorar la representativitat d'entitats
dels diferents àmbits del voluntariat pel que fa a anteriors edicions. 

Els voluntaris van poder participar en 17 cursos de formació 
diferents, i van poder compartir experiències i establir relacions amb voluntaris provinents de 
comarques d'arreu del país.   

Podeu fer-ne un tast visitant l'àlbum fotogràfic del Flickr de xarxanet.org! 

Més informació a:
www.voluntariat.org

Notícia

La Marató de TV3 - Edició 2009 

Apunta’t a la marató de TV3 

Vols formar part de la Marató de TV3 d'enguany 
dedica a les malalties minoritàries!? 

Si tens més de 18 anys i ets membre d'una associació o entitat de voluntariat posa't en
contacte amb nosaltres. Fes un clic aquí! 
 
Per a més informació:  
www.voluntariat.org  

Agenda

Presentació del llibre El valor afegit 

del Tercer Sector en la prestació de
serveis públics. Guia pràctica de
clàusules socials en la contractació
pública de serveis socials i d’atenció 
a les persones. 

3a Setmana d'Acció Global contra el
Deute Extern i les Institucions
Financeres Internacionals (IFIs)

Organitza: Setem

Girona | 18 de setembre de 2009

Sopar benèfic - Sopar a cegues 

Organitza: Fundació Oncolliga Girona 
Barcelona | del 24 al 27 de 

setembre de 2009

Cicle de conferències per a
professionals de l'Acció Social

Organitza: EUTSES - Fundació Pere 
Tarrés
Barcelona | del 15 de setembre al 

13 d'octubre de 2009

IX Fira d'Entitats de Girona

VI Reunió de la Xarxa de Custòdia
del Territori

Organitza: Comissió de l’Agenda de 

Salt i Comissió de l’Agenda 

Llatinoamericana

Sta.Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà - 
Osona) | del 22 al 24 d'octubre de 

2009

Organitza: Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya 

Barcelona | 16 de setembre de 

2009

Organitza: Federació Catalana de 
Voluntariat Social

Girona | 17 d'octubre de 2009

Crides 

Setem

Coordinadora d’Entitats del Poble 

Sec

Formació i Treball Fundació Privada

Tasques a realitzar: donar suport a les 

persones per a la recerca i 

informació d'una feina. 
Lloc: Barcelona  

Perfil: amb experiència en 
assessorament ocupacional.

Associació Atzavara-Arrels 

Tasques a realitzar:  voluntaris 
durant les Festes de la Mercè de 
Barcelona, en un estand i una 
cafeteria de Comerç Just a la Plaça 
Catalunya per a donar a conèixer 
les propostes i campanyes de 

l'entitat a la ciutadania. 
Lloc: Barcelona

Dedicació: 24 i 25 de setembre de 

2009.

Tasques a realitzar: acompanyar i 
donar suport en el propi domicili a 

persones que tenen problemes de 

mobilitat i passen la major part del 

temps en soledat.

Lloc: Barri del Poble Sec (Barcelona)

Tasques a realitzar: voluntaris per 

col·laborar en el projecte de l’entitat 

per a la cooperació entre cultures i 

la inserció de persones amb risc 
d'exclusió social.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre)

Perfil: persona oberta, sense 

prejudicis i que li agradi el treball 

amb altres persones.

Premis i beques

XXIII Premi Solidaritat 2009

Convoca: Institut de Drets 

Humans de Catalunya  

Termini: 10 de desembre de 

2009

Premis Ateneus 2009

Convoca: Federació d’Ateneus de 

Catalunya 

Termini: 15 d'octubre de 2009

Premi Bertelsmann a la cultura 

emprenedora i participació
juvenil: garantia de futur  

Convoca: Fundació Bertelsmann  
Termini: 30 de setembre de 2009 

Premis estatals al voluntariat

social 2009

Convoca: Ministeri de Sanitat i 

Política Social 
Termini: 3 d'octubre de 2009

Finançament
Ajudes a projectes socials
d'atenció a les persones en
desigualtat o risc d'exclusió
social, persones amb
discapacitat, gent gran i a
projectes de cooperació 

Convoca: Obra Social Caja Madrid 

Termini: 13 d'octubre de 2009

Ajudes Socials 2009

Convoca: Obra Social de Caja 

Castilla La Mancha 

Termini: 30 d'octubre de 2009

7ª Convocatòria d'ajudes per a 
projectes mediambientals

Convoca: Obra Social d'Ibercaja 

Termini: 30 de setembre de 2009

bloc.xarxanet.org 

Els posts més llegits de l'estiu

El bloc de xarxanet.org és l'espai de reflexió sobre el món de les 
associacions i el voluntariat. Tot seguit us recollim els posts més 
llegits de l'estiu.

Llegir més >
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