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Proposta de voluntariat
Aula d’alfabetització digital

Entitat
Fundació Servei Solidari

Descripció de l’entitat

La Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social és una organització sense afany de lucre que
lluita contra les desigualtats socials, capacitant les persones per tal que resolguin els seus reptes i
superin els seus obstacles de manera autònoma. Va ser creada l’any 2006, a Barcelona. Un equip de
professionals i voluntaris treballen conjuntament amb nois i noies en risc d’exclusió, joves extutelats i
persones adultes, sovint immigrades al nostre país.

Òmnia, és un programa universal d'intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines
TIC, cerca millorar i afavorir, tan individualment com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les
persones a la comunitat.

Descripció del voluntariat

Es necessiten voluntaris que puguin portar a terme formació per usuaris que ja dominen una
mica l’ordinador, correu electrònic, drive, fotos, calendar, maps, documents de Google... Va dirigit a
qualsevol mena de públic.

Perfil de les persones voluntàries

Cerquem persones voluntàries amb coneixements i competències digitals que ajudin a reduir
aquesta escletxa, formant a les persones a ser autònomes en l’àmbit digital i a adquirir habilitats i
competències digitals que promogui la inserció social i comunitària
per a diferents espais.
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Què aportarà la participació a les persones voluntàries

Les persones voluntàries que hem tingut i tenim, han valorat molt positivament el fet de poder
acompanyar a persones en situació vulnerable per tal de poder posar el seu gra de sorra en el seu
procés d’aprenentatge formatiu i de vida. Les converses que s’estableixen són molt boniques,
ajudant a apropar una realitat que sovint és desconeguda. Es pot arribar a fer voluntariat durant tot
l’any i en altres projectes de l’entitat enfocada a l’acompanyament a infants i joves en situació
vulnerable.

Dades d’interès

● Places ofertades: 2

● Dates de realització:  1r i 2n semestre.

● Horari: Dimarts i dijous de les 11h a les 12:30h

● Lloc de realització: Fundació Servei Solidari. Barcelona

● Hores de dedicació mínimes: 30h

Altres dades de l’entitat

● Adreça postal: c/ Sant Antoni Abat, 61. Barcelona

● Pàgina web de l’entitat: www.serveisolidari.org
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