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Proposta de voluntariat
Disseny i creació de continguts

Entitat
Associació Copersona

Descripció de l’entitat

El projecte Copersona neix el 2016, des de la societat civil, amb l'objectiu de fer una tasca social
que ajudi a superar la situació actual de falta de conciliació i avançar cap a un entorn de
corresponsabilitat social en el que les persones, independentment del nostre sexe o gènere,
tinguem igualtat d'oportunitats, drets i deures per desenvolupar-nos lliurement.

Amb el focus posat en l'etapa vital d'embaràs/acollida/adopció fins als 3 anys dels infants,
Copersona planteja passar del paradigma "s'ha d'afavorir les dones i la seva conciliació", a "s'ha
d'afavorir la sincronia de les persones, les famílies i la societat". Per assolir-ho hem format un grup de
treball integrat per associacions, fundacions, empreses i institucions de tots els àmbits, com ara
l'educatiu, el de salut, l'empresarial, el sindical i el de l'administració pública, i també per persones a
títol personal, implicant-se totes de manera voluntària.

Projecte subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català de les Dones.

Descripció del voluntariat

Treballant amb la coordinadora de Copersona, es duran a terme diferents tasques, que variaran
segons les necessitats del projecte en cada moment i principalment serà:

- Creació, disseny i adaptació de continguts.
- Gestió d'elements de la Web (Wordpress) i XXSS (Instagram, LinkedIn).

Perfil de les persones voluntàries

La persona voluntària ha de tenir interès a aprendre i adaptar-se a un projecte viu.
Amb actitud positiva, aquesta persona ha de tenir sensibilitat per la igualtat de gènere i la
cooperació. Amb facilitat per comunicar-se, ha de ser creativa, autònoma i responsabilitzar-se de les
tasques encomanades.
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Què aportarà la participació a les persones voluntàries

*Aquesta persona que s'incorpori podrà conèixer el funcionament d'una associació, que
reivindica la igualtat de tracte i oportunitats impulsant la corresponsabilitat social. Viurà de prop el
desenvolupament d'un projecte d'emprenedoria social, amb les motivacions i dificultats que això
suposa. Podrà conèixer persones de diferents àmbits professionals i participar del dia a dia d’un
projecte que va prenent forma a mesura que avança.

Dades d’interès

● Places ofertades: 1

● Dates de realització: curs 2022-2023

● Horari: preferiblement de matí

● Lloc de realització: teletreball

● Hores de dedicació mínimes: 50h

Altres dades de l’entitat

● Adreça postal: Travessera de les Corts 228 bis, Entresol 3ª - 08028 Barcelona

● Pàgina web de l’entitat: www.copersona.org
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http://www.copersona.org

