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Proposta de voluntariat

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 en el sector de l’atenció a les persones en diferents àmbits.
Al centre residencial de primera acollida Sant Gervasi concretament es treballa amb dones en
situació de sensellarisme, creant també espais segurs per a persones pertanyents al col·lectiu
LGTBI+.
Desenvolupem accions basades principalment en l’atenció assistencial, i atenció de necessitats
de diferent índole.

Descripció del voluntariat
Es busquen persones voluntàries per acompanyar i facilitar la digitalització a persones en
situació de sensellarisme. L’accés a la tecnologia ha esdevingut un autèntic repte per les persones
que pateixen aquesta problemàtica, ja que influeix en les oportunitats d’inserció laboral i
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 a
ser autònomes a nivell digital i a adquirir habilitats i competències digitals que promogui la inserció
social i comunitària. Es preveu que l’espai d’aprenentatge pugui esdevenir un entorn de confiança i
suport entre iguals i per aquest motiu es comptarà amb el suport de professionals experts en
acompanyament a persones que han patit exclusió residencial.
L’activitat, en format taller, es portarà a terme al centre aprofitant la saleta d’ordinadors, la qual
disposa de 5 ordinadors amb connexió a internet.
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Perfil de les persones voluntàries
Es busquen persones amb actitud empàtica, sensibles a la problemàtica del sensellarisme,
crítiques, flexibles i amb una mirada pedagògic i de promoció de l’autonomia.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Aquesta acció permet l’aproximació a una realitat molt latent a la nostra societat com és el
sensellarisme i més concretament, el col·lectiu de dones i LGTBI+. A través del projecte les persones
participants podran establir vincle i generar noves oportunitats formatives, relacionals i laborals
gràcies a l’accés a la tecnologia.

Dades d’interès
●

Places ofertades: 2 places

●

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

●

Horari: un dia a la setmana

●

Lloc de realització: C/Císter 20-22, 08022, Barcelona

●

Hores de dedicació mínimes: 45 h

Altres dades de l’entitat
●

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

●

Pàgina web de l’entitat: https://www.suara.coop/ca
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