
Acció Detall Data Durada Lloc Entitat

Decorar pis de joves

Voluntaris/voluntàries per sortir a comprar a IKEA amb 

els joves que resideixen i educadors/es del projecte 

alguns mobles de decoració pel pis i posterior 

muntatge. La possibilitat de fer el voluntariat dependrà 

del pressupost de l'empresa implicada o matchfunding 

treballadors/es.

Puntual a concretar 1 dia Pis Joves barri La Pau Fundació IRES

Elaboració video
Creació de material divulgatiu per sensibilització tipus 

video, curt...per al programa FILS
A concertar Programa FILS Fundació IRES

Crowfunding per 

beques

Crowfunding dins la teva empresa per aconseguir una 

beca Click (22 beques by 22@)
A concertar Districte 22@ Fundació IRES

 Colònies i casals per a 

nens/es

Aconseguir estada gratuita en casa de colònies i casals 

o crowfunding per pagar-la per a nens i nenes que 

viuen a la residencia Prim

A concretar
Residència Prim. 

L'Hsospitalet Llobregat
Fundació IRES

Formació joves
Centres de formació que no cobrin per a nois noies de 

la residència Prim
A concretar

Residència Prim. 

L'Hsospitalet Llobregat
Fundació IRES

Pintura residència Prim
Entre 8 i 12 voluntaris per manteniment de pintura 

amb els joves que hi viuen a la residència Prim
A concretar 1 dia

Residència Prim. 

L'Hsospitalet Llobregat
Fundació IRES

Càpsula sobre 

processos de selecció i 

Speed Dating Laboral 

per persones usuàries.

Voluntaris/voluntàries - Experts en recursos humans 

per realitzar una sessió sobre el funcionament de 

processos de selecció  i una activitat pràctica d'speed 

dating laboral. Adreçat a persones usuàries dels 

programes de formació i d'inserció.

Per acordar

Sessió 2 hores aprox. 

Càpsula (20 persones) 

Speed Dating (30/40 persones)

Fundació Formació i 

Treball, C/ Ramon Llull, 

430-438

Fundació Formació 

i Treball

Visita a empreses per 

usuaris en itineraris de 

formació i/o inserció 

Programació d'una visita guiada a les instal·lacions 

d'una empresa; l'objectiu és apropar les persones 

usuàries a la realitat de l'empresa i del sector  així com 

conjugar les necessitats de recerca de determinats 

perfils amb futurs/es candidats/es.

Per acordar
Sessió d'2 hores aprox. 

15/20 persones

Fundació Formació i 

Treball, C/ Ramon Llull, 

430-438

Fundació Formació 

i Treball

"Expertisse Formatiu" 

d'assessorament sobre 

millores de programes 

de formacions.

Voluntaris/voluntàries - Professionals d'àmbits 

específic (magatzem, comerç, cuina, sala, etc.) per 

assessorar sobre l'adequació dels continguts, el 

material i les tècniques didàctiques de les formacions 

que impartim en programes de formació per a 

l'ocupació.

Per acordar
Sessió d'1 a 3 hores

15 persones

Fundació Formació i 

Treball, C/ Ramon Llull, 

430-439

Fundació Formació 

i Treball

"Expertisse Formatiu" 

d'assessorament sobre 

millores de processos 

de l'Amiga ETT Social.

Voluntaris/voluntàries - Departament de recursos 

humans o d'equips directiu. Fer una sessió de 

consultoria sobre processos de selecció i 

assessorament per millorar la proposta de valor de 

l'Amiga ETT Social, projecte d'oportunitats laborals per 

a persones en risc d'exclusió.

Per acordar
Sessió d'1 a 2 hores

Grup de 3/4 persones màxim. 

Fundació Formació i 

Treball, C/ Ramon Llull, 

430-440

Fundació Formació 

i Treball

VOLUNTARIAT 22@. Accions puntuals


