Taller d'iniciació al voluntariat. (3 hores)

Declarada d’Utilitat Pública (19 de maig de 2000) NIF: G-58677493

Es tracta d'un taller de formació inicial, dirigit a totes aquelles persones que
volen formar part de l'equip de voluntariat de l'AFANOC, a través del qual
poder conèixer l'entitat, els diferents tipus de voluntariat que es poden realitzar
i quines funcions i activitats desenvolupen els voluntaris. Posteriorment al taller
es realitza una entrevista personal, concertant dia i hora amb la coordinadora
de voluntariat corresponent.
Fer de voluntari és un acte de responsabilitat i solidaritat. Per portar a terme
una acció voluntària de qualitat es requereix d'una preparació prèvia i d'un
treball constant de reflexió. S’han d’emmarcar bé quines són les funcions que
s’han de cobrir i quins són els límits i les responsabilitats.
És important doncs, treballar bé les característiques d’un voluntariat amb les
especificitats de l’àmbit hospitalari i l’àmbit domiciliari, i de la realitat dels que
pateixen malalties de llarga durada i que passen llargues estades a l’hospital i
al domicili.

Continguts globals del taller:
 Coneixem l'AFANOC
 El paper del voluntariat
 Límits i rols del voluntariat
Calendari i procés d’inscripció al taller:
 Horari del taller: Dimarts 12 de Març de 18'00h a 21'00h
 El període d’inscripció al taller de Voluntariat d'AFANOC Tarragona s’obre el
dimecres 27 de febrer i finalitza el dimecres 6 de març de 2019.
 Per a formalitzar la inscripció haureu de trucar al telèfon 977 22 8712 en les
dates
assenyalades
o
via
online
linkant
a
https://goo.gl/forms/iRaonSZYsVMbtyO52
 Quan us inscriviu telefònicament es realitzarà una reserva de la vostra plaça.
Per a obtenir la plaça definitiva haureu d’abonar l’import de 10 € en un número
de compte de la entitat identificant el vostre nom com a concepte. El curs té
places limitades. AFANOC es reserva el dret d’anular el curs si no hi han prou
alumnes inscrits.
 Lloc de realització del curs: AFANOC Tarragona C/ Adrià, 9- baixos.
Tarragona.
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