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Entitat

Fundació BarcelonActua

Descripció de l’entitat
La Fundació BarcelonActua és una entitat no lucrativa que va néixer el 2011 com a resposta a la
gran crisi econòmica que va sacsejar el nostre país, amb la voluntat tant de mobilitzar la societat
civil, com de crear forts vincles entre persones en situació de vulnerabilitat que necessites suport i
persones que poden oferir suport a aquest primer col·lectiu.
La missió principal de la Fundació BarcelonActua és causar un impacte transformador en tota la
ciutadania, és a dir, no només en les persones en situació de vulnerabilitat sinó també en les
persones voluntàries. Per fer-ho, la Fundació té dos objectius principals: cobrir necessitats socials
concretes de persones en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona a través de diferents
activitats i programes; i fomentar la mobilització de la ciutadania per a sensibilitzar i resoldre
aquestes problemàtiques a través del voluntariat i la participació.

Descripció del voluntariat
Les persones sense llar o en situacions vulnerables no tenen un accés fàcil a les noves
tecnologies I no hi estan familiaritzades. L’activitat està dissenyada perquè els nostres usuaris
aprenguin a utilitzar un ordinador i els diferents programes bàsics que es necessiten avui en dia o a
navegar per internet. La Fundació proveeix tots els materials necessaris per dur a terme l’activitat.

Perfil de les persones voluntàries
La persona voluntària ha de tenir coneixements intermedis sobre l’ús d’ordinadors, navegar per
internet i sobretot mostrar una actitud oberta i col·laborativa.
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Dades d’interès
●

Places ofertades: 10 places

●

Dates de realització: durant el curs 2022-2023. Periode a acordar amb la persona voluntària.

●

Horari: Dilluns de 18:30h a 20:00h i Dimecres de 19:00h a 20:30. No és necessària al
disponibilitat dels dos dies, es pot realitzar un dia o els dos de manera indiferent.

●

Lloc de realització: Espai Jove Casa Sagnier, C/Brusi 51

●

Hores de dedicació mínimes: 30h

Altres dades de l’entitat
●

Adreça postal: Carrer de Santa Perpètua, 6-8, 08012 Barcelona

●

Pàgina web de l’entitat: www.barcelonactua.org
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