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Proposta de voluntariat
Formació TIC. Reparació d’equips informàtics

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 ex tutelats
i persones adultes, sovint immigrades al nostre país.

Descripció del voluntariat

La iniciativa de la Clínica d’Ordinadors és poder oferir un espai -un dia a la setmana o cada
quinze dies- als nostres usuaris on puguin trobar-se amb persones qualificades en informàtica per tal
de solucionar les necessitats i dificultats que tinguin pel que fa a la utilització dels seus equips
informàtics.

En treballar amb col·lectius en risc d’exclusió social, sovint ens trobem amb persones que no
poden fer front a una reparació dels seus equips o bé que tenen equips vells o en mal estat i que
necessiten una actualització o neteja de programes o simplement la instal·lació de programari
gratuït.

La idea és poder oferir un espai de primer contacte i detecció de què cal fer i, si és possible,
solucionar-ho al moment, sino buscar solucions que siguin viables tant per al tècnic com per a
l’usuari. En els darrers anys aquest programa ha comptat amb la col·laboració de voluntaris/es de la
UPC.

Perfil de les persones voluntàries

Persona voluntària amb coneixements de hardware i software, que sigui proactiu/va amb
capacitat de cooperació i relació.
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Dades d’interès

● Places ofertades: 1 plaça

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

● Horari: dimarts de 17:30 a 19:00h.

● Lloc de realització: seu entitat

● Hores de dedicació mínimes: 30h.

Altres dades de l’entitat

● Adreça postal: C/ Sant Antoni Abat 61 - 08001 Barcelona

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

canviaelmon.upc.edu Programa UPC Voluntariat TIC 2021-2022

http://www.serveisolidari.org

