ADULTS
ENTITAT

CÀRITAS

ENTITAT

CÀRITAS

SERVEI

Aliments/CDA

SERVEI

UBUNTU

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

El Cda és un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, Diputació de
Girona, Dipsalut, Obra Social de la Caixa, Banc d’Aliments, Ajuntament de
Salt, Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i Càritas amb l’objectiu de
pal·liar necessitats bàsiques en alimentació de manera temporal, tot
comptant amb la coresponsabilitat dels beneficiaris. També és fan tallers de
formació.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

És un projecte de Dipsalut que pretén ajudar a les persones a conèixer i gestionar
les seves emocions amb el treball en grup.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

El CDA funciona com un supermercat tradicional però enlloc d’euros, tots
els productes tenen un valor en punts. Les funcions són:
Acompanyar als usuaris del servei durant la realització de la seva compra
(cada persona té assignat un nombre de punts en funció de la seva situació
familiar per a poder adquirir els productes del centre).
Registrar totes les compres al sistema informàtic del CDA.
Ajudar a les tasques pròpies de magatzem.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Atendre a persones amb problemes emocionals.
Treballar les habilitats socials de les persones.
Motivar a les persones i treballar per la seva autoestima.
Empoderar a les persones amb eines per a gestionar les seves emocions.

DESTINATARIS

Persones i famílies derivades de Serveis Socials de l'Ajuntament de Salt i del
Servei d'Acollida de Càritas Salt.

DESTINATARIS

Persones en atur de llarga durada

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Salt

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Salt

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones empàtiques, alegres i acollidores. S'atém a gent en una situació
molt precària i és un servei on, a més d'ajudar-los, s'ha de crear un clima
acollidor.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones amb estudis progessionals en l'àmbit social i/o psicològic, amb una gran
empatia i respecte.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

A partir de 18 anys. Excepcionalment, a l’estiu, durant les vacances escolars,
s’accepten voluntaris majors de 16 anys.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

A partir de 18 anys

LLOC I HORA DEL
SERVEI

CDA de Salt – c/Esteve Vila nº 16 De dilluns a divendres de 10 a 13 h i
dimecres de 16 a 19 h

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Dilluns de 10:00 a 11:45 a l'Hotel d'Entitats de Salt

CONTACTE

Judith Pàges Petit
judithpagespetit@hotmail.com

CONTACTE

Judith Pàges Petit
judithpagespetit@hotmail.com

ADULTS
ENTITAT

CÀRITAS

ENTITAT

CÀRITAS

SERVEI

ROBERS

SERVEI

SOL - Orientació Laboral

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Proporcionem roba a persones amb dificultats econòmiques a canvi d’un
donatiu simbòlic o de manera gratuïta, en casos derivats pels Serveis Socials
i pel Servei d’Acollida de Càritas Salt. S’intenta potenciar la cultura de la
reutilització, el reciclatge i el consum responsable.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Oferim orientació i empoderament d'eines a persones aturades i amb especials
dificultats d'inserció labotal per facilitar el seu propi procés de recerca de feina.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Seleccionar i organitzar la roba provinent de donacions diverses per talla,
gènere i temporada.
Etiquetar les peces i posar-hi els preus.
Atendre i ajudar als clients amb les seves demandes de roba.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Establir un itinerari personalitzat de trball a cada persona atesa en funció dels seus
interessos, necessitats i potencialitats.
Acompanyar-les i facilitar-los-hi eines i recursos laborals.
Realitzar diverses tasques administratives.

DESTINATARIS

Població de Salt

DESTINATARIS

Persones en situació d'atur

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Salt

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Joves i Adults

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones responsables i compromeses. És important pensar que és una
botiga però també que és un servei on s'ha d'acollir a la gent que més ho
necessita.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones organitzades, responsables i amb ganes d'adquirir una experiència de
voluntariat oberta a molts àmbits.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

a partir de 18 anys

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

A partir de 18 anys

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Rober Pacheco (C/Pacheco cantonada amb C/Torres i Bages). Al hivern de
dilluns a divendres de 17 a 19.30 h. A l’Estiu de dilluns a divendres de 17.30
a 20h.
Rober Sant Jaume (Grup Sant Jaume Local Bloc B3, entre els Carrers Torres i
Bages i R. i Cajal). Dilluns i dijous de 10 a 12h. Dimecres i divendres de 17 a
19h.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Dilluns, dimecres i divendres al matí al'hotel d'Entitats de Salt. Al carrer Sant
Dionís, 42

CONTACTE

Judith Pàges Petit
judithpagespetit@hotmail.com

CONTACTE

Judith Pàges Petit
judithpagespetit@hotmail.com

ADULTS
ENTITAT

CASAL DELS INFANTS

ENTITAT

FUNDACIÓ SERGI

SERVEI

Projecte de Intervenció Comunitària: Pla Integral comunitari de Infància,
famílies i joves en medi obert.

SERVEI

XARXA DE TALLERS EN FAMÍLIES

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Com a eix principal de intervenció pel 2014- 2015 és treballar pel
desplegament d’un pla Integral comunitari de Infància, famílies i joves, que
permeti desenvolupar projectes i accions adreçades a aquests col•lectius
millorant la qualitat de vida dels mateixos i incidint en aspectes
socioeducatius i de salut.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

La xarxa de tallers amb famílies (XTF) als centres educatius és un projecte
comunitari i de treball en xarxa entre diverses àrees, institucions i entitats que
treballen al municipi de Salt per tal de sumar esforços i treballar conjuntament per
millorar l’èxit escolar dels infants del municipi de Salt. Alguns estudis i accions han
contribuït a fer palès que els vincles positius entre escola i família contribueixen en
l’èxit escolar dels alumnes.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

1. Suport al pla de comunicació per al procés comunitari a dos nivells.
Funcions:
1.1 Acompanyament en el disseny i implementació d’un pla de comunicació
1.2 Donar suport al disseny de documents (Revista / butlletí comunitari,
cartells, díptics…) i a la difusió a través de les TIC 2.0, per reforçar i difondre
el procés comunitari així com l'activitat participativa.
2. Participació en projectes socioeducatius i de dinamització.
Funcions:
2.1 Edició de vídeos, fotografies i enregistraments entrevistes.
2.2 Dinamització d’actes culturals i lúdics: activitats per infants i famílies.
2.3 Tasques de traducció i interpretació en diferents idiomes
2.4 Acompanyament en processos socioeducatius en infants , joves i
famílies ( suport a l’estudi, etc)

OBJECTIUS DEL
SERVEI

DESTINATARIS

Tota la població del municipi de Salt

DESTINATARIS

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Comunitari (socioeducatiu, salut comunitària i enfortiment del teixit social)

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Famílies

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones amb estudis de periodisme, comunicació audiovisual, relacions
públiques, màrqueting social, disseny gràfic, etc.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

EDAT DEL
VOLUNTARIAT
LLOC I HORA DEL
SERVEI
CONTACTE

18- 60 anys
Flexibilitat horària tenint present les accions desenvolupades.
Silvia Juan
sjuan@casaldelsinfants.org
Telèfon 618278850

EDAT DEL
VOLUNTARIAT
LLOC I HORA DEL
SERVEI
CONTACTE

El Parlem és un taller de conversa en Català treballar l’educació dels fills/es , la
salut,la participació a l’escola ... mitjançant la conversa en Català. Es treballarà per
blocs temàtics.
El Cliquem és un taller que pretén treballar nocions bàsiques relacionades amb la
informàtica i a trabés de les TIC el vincle amb l'escola.
El Creem és un projecte de manualitats on pares i mares fan diversos tallers ja
sigui per ajudar a l'escola en decoracions o disfresses que necessita o bé tallers de
moneries per vendre per Sant Jordi, Nadal... i els diners que en treuen es donen a
l'escola per abaratir els llibres escolars.

A totes les famílies de l’escola.

Ha de ser una persona responsable, amb compromís, empàtica, acollidora i
respectuosa amb els altres.
majors de 18 anys
Dues hores a la setmana, priortiàriament a la tarda.
Marina Valladares
marinavalladares@fundaciosergi.org
Telèfon: 972 213 050

ADULTS
ENTITAT

IDEM

ENTITAT

ESPIRAL

SERVEI

VIATGES SOCIOCULTURALS I EDUCATIUS I ESTADES SOLIDÀRIES

SERVEI

AGORA SENIORS

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Viatges socioculturals
Els viatges socioculturals formen part d'un projecte de IDEM per
l'aproximació cultural per combatre la xenofòbia i el desconeixement envers
altres cultures.
Cada any l'entitat organitza un viatge col•lectiu per la gent catalana per
descobrir la cultura del nostre país veí.
Intercanvis educatius
IDEM, conjuntament amb La Fundació Pau i Solidaritat CCOO aposta per la
integració de la primera generació d’immigrants. És per això que hem iniciat
un projecte molt exitós dirigit als educadors "Intercanvi i Formació entre
professors de Girona i Xauen". Es duu a terme en dues parts molt
diferenciades.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

És un projecte de solidaritat i de foment del voluntariat i la formació al llarg de la
vida de les persones de més grans de 55 anys que es proposa conèixer, difondre i
actuar en el col·lectiu a fi d'aconseguir que augmenti la participació de les
persones de més de 55 anys en activitats de formació i de voluntariat.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Conèixer la cultura del Marroc.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Les tasques del voluntariat consistiran en la realització de trobades amb persones
de més de 55 anys per recollir dades per valorar l'interès que tenen en formar-se i
la pre-disposició al voluntariat a través d'una enquesta.

DESTINATARIS

Equips educatius dels diferents centres educatius de les comarques
gironines i equips tècnics de l'administració.

DESTINATARIS

Majors de 55 anys, la majoria fora de l’activitat laboral remunerada.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Educació, lleure i sociocultural

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Educació no formal i informal.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Equips educatius dels diferents centres educatius de les comarques
gironines i equips tècnics de l'administració.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

18-65 anys

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Majors de 55 anys.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Estades a l'estiu i per setmana santa.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Hotel d’Entitats de Salt oficina 106. L’horari d’oficina és de 9 a 14h de dilluns a
divendres, excepte dijous. Puntualment, en determinades èpoques de l’any, els
voluntaris hauran de fer tasques també a les tardes o dissabtes.

CONTACTE

Salima Abdessamie: 717111745
info@associacioidem.com

CONTACTE

Nom: Laura Rodríguez
Mail: administracio@espirals.org
Telèfon: 972 24 10 36

ADULTS
ENTITAT

ESPIRAL

ENTITAT

ESPIRAL

SERVEI

HEROS

SERVEI

A-NEETs

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

El projecte de mobilitat HEROS està dirigit a persones aturades amb
discapacitat procedents d’Alemanya. Té per objectiu augmentar les
oportunitats de feina d’aquest col•lectiu. Al voltant de 50 persones l’any
van a l’estranger a fer una estada de pràctiques laborals a empreses de
diversos sectors durant 6 setmanes.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

El projecte de formació i emprenedoria A-NEETs està dirigit a joves Ni-Ni, que ni
treballen ni estudien. Té per objectiu introduir un nou procés d'aprenentatge, que
recuperi la figura de l'aprenent i el mentor.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Els voluntaris s’ocupen dels participants un cop arriben aquí donant suport
al personal laboral d’Espiral. Les tasques del voluntariat són bàsicament
d’acompanyament (sobretot les primeres setmanes: trajectes i transports
vivenda-feina, serveis sanitaris, etc.) i de coordinació entre l’empresa i el
participant.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Els voluntaris hauran d'estar disposats a adoptar el rol de mentor i de compartir la
seva experiència amb els joves. Rebran una formació inicial i suport al llarg de tot
el projecte.

DESTINATARIS

Persones amb discapacitat de nacionalitat alemana.

DESTINATARIS

Joves Ni-Ni.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Inserció laboral.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Formació i emprenedoria

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Mínim domini de l'anglès

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Preferiblement, persones de més de 55 anys amb experiència laboral en els
sectors professionals relacionats amb la metal·lúrgia, l'hostaleria i les noves
tecnologies.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

majors de 18 anys

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Majors de 55 anys

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Hotel d’Entitats de Salt oficina 106. L’horari d’oficina és de 9 a 14h de dilluns
a divendres, excepte dijous. Puntualment, en determinades èpoques de
l’any, els voluntaris hauran de fer tasques també a les tardes o dissabtes.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Hotel d’Entitats de Salt oficina 106. L’horari d’oficina és de 9 a 14h de dilluns a
divendres, excepte dijous. Puntualment, en determinades èpoques de l’any, els
voluntaris hauran de fer tasques també a les tardes o dissabtes.

CONTACTE

Nom: Laura Rodríguez
Mail: administracio@espirals.org
Telèfon: 972 24 10 36

CONTACTE

Nom: Laura Rodríguez
Mail: administracio@espirals.org
Telèfon: 972 24 10 36

ADULTS

ENTITAT

ESPIRAL

ENTITAT

ESPIRAL

SERVEI

Traduccions

SERVEI

Informàtica: manteniment web i xarxes socials

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Arrel dels diversos programes europeus que gestionem en diverses
èpoques de l’any tenim un volum elevat de documentació que s’ha de
traduir català/castellà-anglès-català/castellà ja sigui per entregar a
requeriment dels projectes o per publicitar-la a la nostre web.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Espiral disposa d'una web pròpia i utilitza diferents tipus de xarxes socials. Tant el
manteniment com l'actualització dels seus continguts és molt important per donar
a conèixer el que fem en tot moment.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Traduccions de documentació diversa o de notícies.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Els voluntaris hauran d'ocupar-se del manteniment d'aquestes eines, gestionar i
actualitzar el contingut.

DESTINATARIS

Projectes europeus

DESTINATARIS

Públic en general

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Servei de traduccions.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Informàtica

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Domini de l'anglès

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Voluntaris amb coneixements d'informàtica

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

majors de 18 anys

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Majors de 18 anys

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Hotel d’Entitats de Salt oficina 106. L’horari d’oficina és de 9 a 14h de dilluns
a divendres, excepte dijous. Puntualment, en determinades èpoques de
l’any, els voluntaris hauran de fer tasques també a les tardes o dissabtes.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Hotel d’Entitats de Salt oficina 106. L’horari d’oficina és de 9 a 14h de dilluns a
divendres, excepte dijous. Puntualment, en determinades èpoques de l’any, els
voluntaris hauran de fer tasques també a les tardes o dissabtes.

CONTACTE

Nom: Laura Rodríguez
Mail: administracio@espirals.org
Telèfon: 972 24 10 36

CONTACTE

Nom: Laura Rodríguez
Mail: administracio@espirals.org
Telèfon: 972 24 10 36

