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Proposta de voluntariat
Aula d’alfabetització digital

Entitat
Suara Cooperativa

Descripció de l’entitat

Suara és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre amb més de 35 anys
d'experiència acumulada en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els
àmbits de serveis socials, atenció a la dependència, infància i famílies, benestar i salut, tercera edat,
educació i formació, ocupació i treball, entre altres. Suara és una cooperativa innovadora, pròxima,
participativa i socialment responsable.

Descripció del voluntariat

Es busquen persones voluntàries per acompanyar i facilitar la digitalització a la gent gran que
conviu a una casa residencial religiosa. L'accés a la tecnologia ha esdevingut un autèntic repte per a
la gent gran, ja que influeix a l'autonomia dins d'una societat i un món en plena transformació. Per
tal de reduir l'escletxa digital i promoure l'accés a la informació d'una manera justa, cerquem
persones voluntàries amb coneixements i competències digitals que ajudin a reduir aquesta
escletxa, formant a les persones grans a ser autònomes en l'àmbit digital.

Perfil de les persones voluntàries

Es busquen persones amb actitud empàtica, flexibles i amb una mirada pedagògica i de
promoció de l'autonomia cap a les persones a formar.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries

Aquesta acció permet l'aproximació a una realitat molt latent a la nostra societat com és la
barrera digital dins de la gent gran. A través del projecte les persones participants podran establir un
vincle i generar noves oportunitats formatives i relacionals gràcies a l'accés a la tecnologia.
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Dades d’interès

● Places ofertades: 1 plaça

● Dates de realització: curs 2022-2023

● Horari: tardes

● Lloc de realització: Germanetes de l’Assumpció, c/Vidal i Quadras, 7 - 08017, Barcelona

● Hores de dedicació mínimes: 25h

Altres dades de l’entitat

● Adreça postal: C/Císter 20-22, 08022, Barcelona

● Pàgina web de l’entitat: www.suara.coop
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