VOLUNTARIAT 22@
Activitat

1

2

3

4

5

6

Taller entrevista de feina i/o
currículum

Parella lingüística

Detall
Expert en recursos humans per realitzar taller
d'entrevista de feina els dilluns al matí a
persones usuàries de l'Aferra't (10 persones
aprox)
Conversa per millorar la fluidesa i ampliar
vocabulari. Tant castellà com català. Amb
persones adultes del projecte Aferra't.

Data i
freqüencia

Durada

dilluns
(mensual)

Durant el
Casal La
matí 2h
Llacuna entre les 10h
Bolivia, 49
i les 14h

Fundació IRES

1h

Casal La
Llacuna Bolivia, 49

Fundació IRES

1h

setmanal/quin
zenal. Dia i
hora segons
disponibilitat

Entitat

Conversa d'anglès. Projecte
Aferra't

setmanal.
Dinamitzar petit grup (4-6 persones) de conversa Preferentment
en anglès. Enfocat a la inserció laboral en sector
horari matins
turisme, atenció al públic.
o tardes (15h
a 18h).

Casal La
Llacuna Bolivia, 49

Fundació IRES

Reforç escolar Projecte Click

1 o 2 dies a la
Reforç escolar a alumnes de secundària inscrits al
1,5h entre Casal La
setmana de
Projecte Click quan venen a l'espai a fer deures o
les 16h i les Llacuna dilluns a dijous
estudiar.
19h
Bolivia, 49
(setmanal)

Fundació IRES

A concretar en A concretar Casal La
funció
en funció Llacuna disponibilitat disponibilitat Bolivia, 49

Fundació IRES

dilluns a dijous
Casal La
(pref. En
2 sessiones
Llacuna períodes
de 2h-3h
Bolivia, 49
vacacionals)

Fundació IRES

Taller i/o activitats relacionades Voluntari/Voluntària per dinamitzar un taller i/o
amb videojocs
activitats relacionades amb els videojocs

Taller de fotografia amb
smartphone

Voluntari/Voluntària amb coneixements sobre
eines de fotografia amb smartphones que faci un
petit taller per joves (grup de 10-12)

8

Programació d'una visita guiada a les
1 dia
Visita a empreses per joves del instal·lacions d'una empresa; l'objectiu és donar a
dilluns a dijous
Projecte Click
conèixer l'activitat i l'entorn professional a joves
(puntual)
d'entre 15 i 18 anys.

9

Foment de la lectura i l'èxit acadèmic d'alumnes
de primària. Parelles de lectura en llengua
Motivació per la lectura. Reforç
catalana, a dues escoles del barri La Pau. Cada
escolar
voluntari està amb un infant, fent lectura de
contes, activitat a la biblioteca de l'Escola

dilluns o dijous
(setmanal)

2h

17h a 18h

8-12 voluntaris per manteniment de pintura amb
els joves que hi viuen a la residència Prim

a concretar

1 dia

Manteniment d'endolls i altres petites
Tasques de manteniment pis de
11
instalacions, idees per decorar l'espai i millorar la
joves
seva habitabilitat.

1 dia
dilluns a
divendres

1h a 2h
(matins o
tardes)

10

Lloc

Pintar CRAE Prim

Casal La
Llacuna Bolivia, 49

Fundació IRES

Escola La Pau
Escola Els
Fundació IRES
Horts
(biblioteca)
Residència
Prim.
L'Hsospitalet
Llobregat

Fundació IRES

Pis Joves barri
Fundació IRES
La Pau

VOLUNTARIAT 22@
Activitat

12

Acompanyaments puntuals
sortides

Detall

Data i
freqüencia

Acompanyar puntualment en les sortides
culturals i d'oci per donar suport a 2 educadors/es
Segons
i un monitor amb grup de nens i nenes de 6 a 12
programació
anys (aprox. 28)

Durada

Lloc

Entitat

Segons
CO Les Fades.
Fundació IRES
programació St. Adrià

Un voluntari/voluntària que ens ajudi a classificar
1 dia de
CO Les Fades.
13 Suport en manteniment espais el material del taller i espais de jocs/magatzem
dilluns a dijous A concretar
Fundació IRES
St. Adrià
del Centre Obert les Fades (Inventari)
(Quinzenal)

15

Suport en tasques
administratives

16 "Personal Shopper"

17

" Acompanya el seu
temps"

Un/a voluntari/a per fer suport en tasques
administratives de comptabilitat, arxiu, gestió de
dades (Nivell office usuari) També fer alguna
compra i/o gestions internes que es necessitin.

1 dia
dimarts o
divendres
(setmanal)

CRAE PRIM,
Carrer
Mínim 3h
Fundació IRES
Gral.Prim 69,
L'Hospitalet
Dr. Trueta
En funció de 168, planta 1Voluntari/a- Que li agradi anar de compres per
la
5---- Compres Fundació Jaume
comprar la roba dels nostres usuaria/àries i
1 vegada
disponibilitat en mercats i
etiquetar-la. Porta-la a la residència o a la seu de quinzenalment
Batlle Bigas
del
centres
la Fundació
voluntari/a
comercials

En funció de
la
Dr. Trueta
2 Voluntaris/es que vulguin passar una estona
disponibilitat
168, planta 1amb el nostre ususari/ària i realitzar una activitat
Mínim 1
del
Fundació Jaume
5----com llegir, berenar, parlar, passejar … en funció vegada al mes voluntari/aBatlle Bigas
Residència de
de les necessitats de l'usuria/ària,
Hora
l'usuari
màxima
19.00 h

Voluntaris/àries - Experts en recursos humans per
Càpsula sobre processos de
realitzar una sessió sobre el funcionament de
18 selecció i Speed Dating Laboral processos de selecció i una activitat pràctica
per persones usuàries.
d'speed dating laboral. Adreçat a persones
usuàries dels programes de formació i d'inserció.

Per acordar

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-438

Fundació
Formació i Treball
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Activitat

Detall

Formació en tècniques
19 comercials a equips
d'intermediació laboral

Voluntaris/àries - Experts comercials per realitzar
una o diverses sessions formatives sobre com
preparar i gestionar trobades comercials amb
empreses: gestió de la relació, definició del
producte o servei, adaptació al client, etc.

Formació en processos de
20 selecció a equips
d'intermediació laboral

Voluntaris/àries - Experts en recursos humans per
realitzar una o diverses sessions formatives
sobre tipologies de processos de selecció;
l'objectiu és incorporar el coneixement en les
accions d'intermediació laboral.

Visita a empreses per usuaris
21 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.

Voluntaris/voluntàries - Professionals d'àmbits
específic (magatzem, comerç, cuina, sala, etc.)
"Expertisse Formatiu"
per assessorar sobre l'adequació dels continguts,
22 d'assessorament sobre millores
el material i les tècniques didàctiques de les
de programes de formacions.
formacions que impartim en programes de
formació per a l'ocupació.
Voluntaris/àries - Departament de recursos
"Expertisse Formatiu"
humans o d'equips directiu. Fer una sessió de
d'assessorament sobre millores consultoria sobre processos de selecció i
23
de processos de l'Amiga ETT
assessorament per millorar la proposta de valor
Social.
de l'Amiga ETT Social, projecte d'oportunitats
laborals per a persones en risc d'exclusió.

24

Formació pràctica en recursos
de l'indústria 4.0

Tècniques de coaching per a
professionals de la
25
intermediació i
l'acompanyament laboral

Voluntaris/àries - Experts en indústria 4.0 per
realitzar sessions de disseny i d'impressió 3D,
formació en llenguatge de programació visual
SCRATCH, tall làser, recursos i utilitats de la
realitat virtual…
Voluntaris/àries- Experts en coaching per a
realitzar una o diverses accions formatives a les
professionals dels diferents projectes d'inserció,
per treballar les tècniques d'acompanyament i
d'entrevista.
De la mateixa manera poder treballar tècniques
de gestió de les emocions.

Data i
freqüencia

Per acordar

Per acordar

Per acordar

Per acordar

Per acordar

Per acordar

Per acordar

Durada

Lloc

Entitat

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-438

Fundació
Formació i Treball

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-438

Fundació
Formació i Treball

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-438

Fundació
Formació i Treball

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-439

Fundació
Formació i Treball

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-440

Fundació
Formació i Treball

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-438

Fundació
Formació i Treball

Sessió d'1 o
2 hores

Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-438

Fundació
Formació i Treball
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Activitat

Detall

Voluntaris/àries- Experts en coaching per a
Tècniques de coaching per a
realitzar una o diverses accions de suport on
persones en situació de
26
treballar les emocions de les persones que han
vulnerabilitat participants dels
d'enfrontar nous procesos d'inserció al mercat
diferents projectes de l'entitat
laboral.

Data i
freqüencia

Per acordar

Durada

Sessió d'1 o
2 hores

Lloc
Fundació
Formació i
Treball, C/
Ramon Llull,
430-439

Entitat

Fundació
Formació i Treball

