FORMACIÓ 2019 – TARRAGONA*
Voluntariat

CURS

Març
Iniciació al voluntariat (12 hores)
Curs molt útil per a descobrir els aspectes bàsics del voluntariat que t’ajudaran a
coneixe’l millor tant si vols fer voluntariat com si t’acabes d’incorporar.
 Dates: 15 i 16 de març
 Horari: 15/03 - 15 a 21h; 16/03 - 9 a 15h
 Localitat: Tarragona – Casa dels Concilis (c/ de les Coques, s/n. 1er pis)
 Preu: 10€ entitats FCVS /15€ Altres
 Període d’inscripcions: 4/02/2019 – 8/03/2019

CURS

Voluntariat en l’àmbit de la salut (8 hores)
Aquest curs és ideal per enfortir la figura del voluntariat a l’interior de la seva entitat de
pertinença i dotar a les persones de les eines i recursos bàsics per a poder desenvolupar
la seva tasca.
 Dates: 17 i 18 de maig
 Horari: 16 a 20h i 10 a 14h
 Localitat: Tarragona – Casa dels Concilis (c/ de les Coques, s/n. 1er pis)
 Preu: 5€ entitats FCVS / 15€ Altres
 Període d’inscripcions 1/04/2019 – 10/05/2019

CURS

Maig

Iniciació al voluntariat online (18 hores)
Curs molt útil per a descobrir els aspectes bàsics del voluntariat que t’ajudaran a
coneixe’l millor tant si vols fer voluntariat com si t’acabes d’incorporar.
 Dates: 13 de maig al 13 de juny
 Preu: 10€ entitats FCVS /15€ Altres
 Període d’inscripcions: 01/04/2019 – 3/05/2019

*La FCVS es reserva el dret de modificar les dates, horaris i localitat dels cursos

Voluntariat

CÀPSULA

Juny
Relaxació com a recurs per a la salut (4 hores)
Càpsula per a incorporar la relaxació com a eina que ajuda al voluntariat a desenvolupar
millor la seva tasca voluntària.
 Dates: 8 de juny
 Horari: 10h a 14h
 Localitat: El Vendrell (pendent de confirmar)
 Preu: 8€ entitats FCVS / 8€ Altres
 Període d’inscripcions: 2/05/2019 – 31/05/2019

CÀPSULA

Setembre
El joc i la lectura com a recursos per a l’infant hospitalitzat (4 hores)
Càpsula formativa enfocada a oferir recursos sobre joc i lectura per a l’infant hospitalitzat.
 Dates: 27 de setembre
 Horari: 10h a 14h
 Localitat: Tarragona - Tarragona – Casa dels Concilis (c/ de les Coques, s/n. 1er pis)
 Preu: 8€ entitats FCVS / 8€ Altres
 Període d’inscripcions: 2/09/2019 – 20/09/2019

FORMACIÓ 2019 – TARRAGONA*
Responsables de voluntariat

CURS

Març
Com acompanyar el voluntariat per a motivar-lo (8 hores)
Curs per aprofundir en eines i recursos per a l’acompanyament del voluntariat com a eina
per a motivar a les persones en relació a la tasca i a l’entitat.
 Dates: 22 i 23 de març
 Horari: de 16h a 20h i de 10h a 14h
 Localitat: Tarragona – c/ de les Coques, 1er pis Casa dels Concilis
 Preu: 8€ entitats FCVS / 8€ Altres
 Termini inscripcions: 4/02/2019 – 15/03/2019

CÀPSULA

Octubre
Captació de fons a les entitats de voluntariat (4 hores)
Càpsula orientada a treballar estratègies que ajudin a les entitats a accedir a fonts de
finançament procedents d’empreses, particulars i altres fonts.
 Dates: 18 d’octubre
 Horari: de 10h a 14h
 Localitat: Tarragona – c/ de les Coques, 1er pis Casa dels Concilis
 Preu: 8€ entitats FCVS / 8€ Altres
 Termini inscripcions: 2/09/2019 – 11/10/2019

CÀPSULA

Novembre
Com gestionar el vincle afectiu amb els usuaris (4 hores)
Càpsula orientada a treballar la gestió del vincle afectiu entre el voluntariat i les persones
destinatàries per a que aquest influeixi positivament en la persona destinatària, el
voluntariat i l’entitat.
 Dates: 8 de novembe
 Horari: de 20h a 14h
 Localitat: Reus – Centre Cívic del Carme (Plaça de la Patacada, 10)
 Preu: 8€ entitats FCVS / 8€ Altres
 Termini inscripcions: 1/10/2019 – 30/10/2019

*La FCVS es reserva el dret de modificar les dates, horaris i localitat dels cursos

