Organitza

A qui s’adreça

Continguts

Persones que han iniciat el voluntariat en una entitat o que tenen interès per a incorporar-se com a
voluntaris en una entitat.

El voluntariat
 Què és el Voluntariat
 Àmbits de l’acció voluntària
 Entorn i context històric

Es requereixen coneixements d’internet a nivell
d’usuari.

Què aprendràs en aquest curs
 El significat, el paper i el valor del voluntariat
 Els elements bàsics que defineixen la persona i
l’acció voluntària

Acreditació
Curs reconegut pel Pla de Formació de Voluntariat
de Catalunya. Per tenir dret al títol s’han de realitzar
els exercicis que es proposen en cadascun dels
mòduls dle curs.

Tutora
Mireia Garrido, treballadora social i responsable de
l’Àrea Social i del Programa d’Educació en Valors
de l’Associació Amputats Sant Jordi.
Dates: 15 d’octubre al 15 de novembre

La Persona voluntària
 Què ens motiva a fer voluntariat?
 El perfil de la persona voluntària
 La participació: element fonamental de l’acció
voluntària
 Drets i deures de la persona voluntària
L’organització del voluntariat
 L’entitat: el seu ideari i / o projecte d’acció
 Articulació entre la persona remunerada i la
persona voluntària
 El procés de participació en l’entitat
 El treball en equip

Metodologia
El curs es desenvolupa en el marc de la plataforma
Moodle del PFAVC on están allotjats els continguts
del curs que els participants hauran de llegar o
visualitzar.

Termini d’inscripció: 5 d’octubre. Places limitades.
Més informació: formacio@voluntaris.cat

Amb el suport

Col·labora

A partir dels continguts facilitats el tutor planteja un
seguit d’exercicis (individuals i grupals) que els
participants hauran de realitzar en el marc de la
mateixa plataforma Moodle.

Modalitat en línia
Preu*: 10€ entitats membres FCVS/ 15€ Altres

Es calcula que la dedicació a la lectura dels continguts
i la realització dels exercisis és de 18 hores.

*Aquest curs està subvencionat pel Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’import de les matrícula representa només un 15% del cost total del curs.

