"Estiu pels altres", propostes de voluntariat del
Casal Loiola
Dv, 18/06/2010 per Catalunya Religió
Espai de recursos
El Casal Loiola ofereix tres activitats dins de la proposta de voluntariat "Estiu
pels altres":
Camp de treball urbà - Dirigit a majors de 18 anys
(inclosos), organitzat per les Religioses del Sagrat Cor i el Casal Loiola, consisteix
en experiències de voluntariat al Raval (Casal Escó) i trobant estones de reflexió i
compartir per les tardes. Del 17 al 31 de Juliol al Casal Loiola (Barcelona)

Camp de treball “Crida” - Dirigit a 4t d’ESO, Batxillerat i Universitaris, organitzat
per la Pastoral de joves dels jesuïtes, consisteix en conviure tot el dia compartint
experiències de voluntariat i activitats a les tardes.Del 3 al 16 de Juliol al
MigraStudium (Barcelona)

Camp de treball Almeria - Dirigit a joves d’entre 18-20 anys, organitzat per Joves
Loiola, consisteix en conviure compartint experiències de voluntariat amb nens, i
descoberta de la realitat de la immigració per les tardes.
Del 17 al 31 de Juliol,
a Roquetas de Mar (Andalusia)
I també es fa ressó de les següents crides d'altres entitats:

Fundació Escó – Casal d’estiu al barri del Raval de Barcelona per a nens de 3 a 14
anys en risc d’exclusió social.
1a quinzena: 5 al 16 de Juliol
2a quinzena: 19 al 30 de Juliol
3a quinzena: 2 al 13 d’Agost
4a quinzena: 16 al 20 d’Agost
Edat: +18 anys monitor de dia (9.30h a 18.30h)
a partir de 17 anys monitor de repàs (8.45h a 10.30h)
o monitor de migdia (12.30h a 16.30h)
1 de Juny a les 16h entrevista amb interessats
13 de Juny trobada de formació
Fundació Comtal - Casal d’estiu a Barcelona per a nens de 3 a 14 anys en risc
d’exclusió social.
Del 28 de Juny al 16 d’Agost (10h a 18h)
Per a joves de més de 17 anys.
Possibilitat de fer-ho per setmanes i triar horari de matí o de tarda.

Hospital Sant Joan de Déu – Reforç a la sala de jocs de nens i altres serveis a
l’hospital.
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Juliol i Agost en horari de mati (10h a 13h) o de tarda (16h a 18h)
Per a joves de més de 17 anys.
Mínim dos/tres dies per setmana.
28 de Juny a les 16.30h sessió informativa
Casal Estel d’Assís – Casal d’estiu per a nens de 4 a 16 anys en risc d’exclusió
social al barri del Raval de Barcelona.
Del 28 de Juny al 23 de Juliol (del 12 al 16 colònies al Montseny)
Dilluns i divendres (10h a 14h), dimecres (16h a 20h), dimarts i dijous ( 10h a 18h sortides)
Per a joves de 18 anys en amunt
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