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15 de maig 2010

Notícia

XVIII PREMIS VOLUNTARIAT 2010
S'ha obert la 18a edició del Premis voluntariat 2010, convocats per la
Secretaria d’Acció Ciutadana (SAC) del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Els projectes presentats per les entitats de voluntariat a la convocatòria de
2010, amb la finalitat de millorar i promocionar l’acció voluntària, podran optar a
tres modalitats de premi:
a) Projectes d'àmbit nacional
b) Projectes d'àmbit local/comarcal
c) Premi Votació Popular. Projectes d'àmbit nacional/local/comarcal
Més informació >

3r Premi Eliseu Colomer 2010
El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la
Secretaria d’Acció Ciutadana i amb el suport i la col·laboració de la Federació
d'Ateneus de Catalunya, convoca la tercera edició del Premi Eliseu Colomer.
L’objectiu és fomentar entre la gent gran les activitats de voluntariat
adreçades a la recuperació dels valors cívics, socials, ambientals i
culturals, i a la seva difusió en l’àmbit territorial de Catalunya.
Més informació >

Notícia

VI TROBADA DE VOLUNTARIAT en l'àmbit oncològic
El dia 5 de juny la Federació Catalana d'entitats contra el Càncer
(FECEC) organitza la trobada anual de voluntariat en l'àmbit
oncològic l'auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Serà un espai per fomentar el nexe d'unió dels més de 3.000
voluntaris que treballen en aquest àmbit arreu de Catalunya i per
reconèixer la seva tasca diària.
Més informació >

Formació
ADI: Agents de desenvolupament Internacional | Escola de
Voluntariat de Setem Catalunya | Barcelona | del 28 de juny al 29
de juliol de 2010
Relaxació, recursos per potenciar la salut | AFANOC | Tarragona |
12 de juny de 2010

Les creences que configuren la meva realitat | Federació Catalana
de Voluntariat Social | Barcelona |29 de maig de 2010
Fonts de finançament europees i internacionals. Projectes europeus |
Avalon | Barcelona | del 7 al 15 de juny 2010
Seminari: desenvolupament i acció comunitària per al canvi social |
FCVS i Fundació Desenvolupament Comunitari | Barcelona | 20, 21, 27 i
28 de maig de 2010
Curs de dinamitzador/a de processos participatius | Consell Comarcal
del Baix Empordà | Sant Feliu de Guíxols | del 3 al 18 de juny de 2010
Reciclatge en mediació: laboratori de pràctiques a l'aula | La Formiga |
Barcelona | del 28 de maig al 3 de juliol de 2010
Iniciació a la fotografia de natura | GEPEC - EdC | Reus i Muntanyes de
Prades (Baix Camp) | 20, 21 i 22 de maig de 2010
El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya
Més formació

Premis i beques

Crides

Agenda
Conferència - Desmuntant tòpics
sobre la prostitució
Organitza: Fundació SER.GI

La Casa Amarilla

Premis UNICEF Espanya 2010
Convoca: UNICEF Espanya

Tasques a realitzar: voluntaris/àries

Termini: 1 de juny de 2010

per col·laborar a l'organització del
BARCELONA de música al carrer.

Ajuts a la matrícula per a
persones extracomunitàries
residents

Acte - Procés precongressual del 2n
Congrés de les Associacions de
Barcelona

Lloc: Barcelona

Convoca: Fundació Autònoma

Dedicació: hi ha diferents horaris i

Solidària (FAS) i UAB

tasques: logística, recepció de

Termini: 9 de juliol de 2010

Organitza: Torre Jussana i CAB

públic, assistència als músics,

Memorial per la Pau "Josep Vidal

Barcelona | 19 de maig de 2010

responsables dels punts de concert,

i Llecha" 2010

muntatge i venda de les carpes,

Convoca: Associació Josep Vidal i

Girona | 18 de maig de 2010

Seminaris - Eines de comunicació
2.0: claus de la comunicació
Organitza: Centre de Recursos per a
les Associacions Juvenils de

festival BUSKER'S FESTIVAL

etc.

Llecha

Perfil: major d'edat.

Termini: 30 de juny de 2010

Birmània per la pau

Barcelona (CRAJ)

Tasques a realitzar: voluntaris

Barcelona | 13, 20 i 27 de maig de

universitaris per desenvolupar els

2010

projectes de l'entitat a Tailàndia.
Lloc: Tailàndia

Convoca: Departament de Medi

Presentació d'un informe - El
Comerç Just a Catalunya 2009.
Qüestió de Gènere

Dedicació: de 2 a 4 setmanes a

Organitza: Setem Catalunya

Fundació Escó

Barcelona | 18 de maig de 2010

Tasques a realitzar: voluntaris pel

l'estiu.

Organitza: DIXIT Centre de

Termini: 1 de juny de 2010

Lloc: Barcelona
Dedicació: als mesos d'estiu.

2010
Xerrades - XVI Fòrum La primavera
de les associacions: les persones
fem les associacions
Organitza: Torre Jussana
Barcelona | 29 d'abril, 20 i 27 de
maig de 2010

Subvencions a ENL's per la
realització de congressos i
jornades de difusió d'activitats
dirigides a l'educació de
persones

Perfil: majors d'edat i que els agradi

Convoca: Ministeri d'Educació

el treball amb infants.

Termini: 25 de maig de 2010

Enxarxa. Pla de Desenvolupament
Comunitari del Besòs
Tasques a realitzar: persona

Subvencions per la realització
d'accions formatives en
participació ciutadana i millora
de la qualitat democràtica

voluntària per dur a terme un taller

Convoca: Departament d'Interior,

de cuina catalana i espanyola

Relacions Institucionals i

adreçat a dones immigrades del

Participació de la Generalitat de

barri.

Catalunya

Lloc: Sant Adrià del Besòs

Termini: 30 de setembre de 2010

Documentació de Serveis Socials
Barcelona | del 18 al 28 de maig de

Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya

casal menjador.
Exposició sobre el moviment LGBT
de Catalunya - El Moviment en
imatges

Finançament
Subvencions a entitats veïnals i
cíviques

Més agenda

Més crides

Campanya de la Taula d'Entitats del Tercer Sector

Campanya per marcar la casella del 0,7% de
l’IRPF destinat a finalitats socials

Més finançament

Un any més, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i el
Departament d’Acció Social i Ciutadania (Generalitat de Catalunya)
han iniciat la campanya dirigida a promoure que els contribuents
marquin la casella “altres fins d’interès social” a la declaració de la
renda.
Més informació >
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