CURS GRATUÏT D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT
Des de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania ens ha semblat oportú planificar i subvencionar un Curs
gratuït d'iniciació al voluntariat reconegut pel Pla de Formació del Voluntariat de
Catalunya que recomanem a les persones que es plantegen començar a col·laborar com a
voluntàries en aquesta o en qualsevol altra causa i també per a persones voluntàries, ja en actiu,
que volen reforçar la seva formació i reflexionar entorn al voluntariat.
Aquesta formació serà impartida per l'Escola de l'Esplai de Girona i es realitzarà en dues
sessions:
La primera, divendres 13 de novembre de 16 h a 20 h
La segona, el dissabte 14 de novembre de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

La durada d'aquest primer curs és de 12 hores en total, s'utilitzarà una metodologia
participativa i en finalitzar la formació es lliurarà un Certificat.

Les sessions es faran a les Escoles Velles (C/ Coll i Vehí, 16-24 de la Bisbal d'Empordà). La
inscripció està oberta a partir dels 16 anys.

Aquesta és una breu descripció del programa del curs:
1. El voluntariat: Definicions. Característiques i valors de l'acció voluntària. Àmbits de l'acció voluntària.
Entorn i context històric.
2. 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
3. L'organització del voluntariat: Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció.
Compromís amb l'entitat. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària. El procés de
participació en l'entitat. El treball en equip.

Posteriorment, hi haurà la possibilitat de continuar la formació i realitzar cursos de nivell superior.

INSCRIPCIONS:
Truqueu al 972646737 o veniu a l'oficina de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania (C/ Coll i Vehí, 1624 de la Bisbal).

