Curs bàsic de voluntariat social

Objectius del curs
Conèixer i comprendre què implica l’acció voluntària.
Comprendre i aplicar els elements essencials del treball en equip.
Conèixer i comprendre els principals valors que fonamenten l’acció social.
Iniciar-se en la capacitat d’anàlisi crítica de la realitat social actual.
Comprendre els principals factors que intervenen en la relació d’ajuda
Conèixer els principals àmbits d’intervenció del voluntariat social.
Continguts
El voluntariat social. Definició i marc legal.
La realitat social actual. Desigualtat, pobresa i excusi socials.
L’acció social: valors i models.
La relació d’ajuda. Definició. Acceptació incondicional. Actitud empàtica.
L’escolta activa. L’autenticitat o coherència personal.
Elements essencials del treball en equip.
Àmbits del voluntariat social.
Persones destinatàries: Persones amb sensibilitat social i que s’inicien o volen
iniciar-se en el voluntariat en aquest àmbit.
Modalitat virtual: 6 sessions de dues hores en format virtual a través de la
plataforma teams. És convenient descarregar-se aquesta aplicació a l’ordinador
per poder seguir totes les sessions amb el màxim d’eficàcia. El curs combina
exposicions teòriques amb la participació de l’alumnat
Durada: 12 hores. Dimecres 06, 13, 20, 27 d’octubre i dimecres 03 i 10 de
novembre de 10 a 12h
Inscripcions: Places limitades segons ordre d’inscripció. Cal escriure
a escoladevoluntariat@caritas.barcelona CODI CURS 2021/10_VOLSBAS07
Cost d’inscripció: Aportació de 10€ (les persones que no puguin assumir aquest
cost, poden sol·licitar exempció del pagament).
Acreditació: aquest curs forma part del PFAVC (Pla de formació de
l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya). A les persones que acrediti un
80% d’assistència se’ls lliurarà un certificat.
ENTRADA 10€
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06OCT.2021
06 Octubre, 2021 - 10:00 / 10 Novembre, 2021 - 12:00 Entrada 10€
Data de l'esdeveniment:
Dimecres, 6. octubre 2021 - 10:00 a Dimecres, 10. novembre 2021 - 12:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
10.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Càritas Barcelona
▶️
Barcelona
Barcelona
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