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Informació i inscripció:

La inscripció és gratuïta i inclou: formació en el
voluntariat i segur de voluntariat.

Per a inscriure't deus replanar el formulari que ací
s'adjunta i entregar-lo en:

Casal Jove del Port

C/ Vent de Marinada, s/n.
46520 Port de Sagunt
dina@aytosagunto.es
Tel: 96 268 34 39 – Whatsapp: 697 60 22 43

www.saguntjove.es

Nom i Cognoms: DNI:

Data de Naixement: Edat: Gènere: H D

Telèfon: Direcció:

e-mail: Nivel d´Estudis:

L'associació en què desitges col·laborar és:

Primera opció: Segona opció:

AUTORITZE a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt a la utilització de les meues dades amb fins
informatius de les activitats organitzades per dita regidoria, coneixent el dret a accedir, modificar, i cancel·lar la
incorporació de les meues dades segons els termes que s'establixen en la legislació vigent.

.................................a ...... de...................... de 2018

Signat:

Fitxa
d'inscrip

ció

Ajuntament de Sagunt
Regidoria de Joventut



¿Què és Volser 8.0

Es un projecte de voluntariat per a gent com tu, que li agrada ocupar el
seu temps lliure ajudant a persones que ho necessiten, sempre
respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i una
convivència democràtica.

Els objectius són:

Fomentar el voluntariat en la nostra comarca oferint l'oportunitat de
pertànyer a alguna associació.

Ajudar a les associacions a aconseguir voluntaris amb ganes de fer
accions noves

Totes les accions que podem fer entre tots ajudaran a reduir la
marginalitat i l'exclusió social que trobem en la societat de hui en dia.

¿Què oferim?

UN ESPAI PER AL CANVI SOCIAL: T'oferim 6 col·lectius de reconegut
prestigi en la ciutat que treballen en àmbits com: la Cooperació i la
Solidaritat; les persones amb la malaltia de l'Alzheimer; les persones
amb diversitat funcional; el Medi Ambient i l’ajuda a animals
abandonats.

Requisits:

Alumnes de 3º ESO d'ara endavant amb ganes de canviar realitats i
col·laborar com a voluntari en alguna de les associacions que participen
en el projecte.

Dóna igual la teua formació, ací el que compte són les teues ganes de
transformar i la disponibilitat de quelcom de temps per a fer-ho.

No deixes passar una oportunitat com esta.

Data d'inscripció:

Fins al 26 de gener al Casal Jove.

Formació de voluntaris:

Formació bàsica: 3 de febrer de 10 a 14h al Casal Jove

Formació específica a l’associació triada: 10 de febrer de 10 a 14h al
Casal Jove

Les Associacions en què pots col·laborar com voluntari@ són:

La Tenda de Tot el Mon:

Atenció al públic en la Tenda i activitats de sensibilització i
conscienciació sobre el Comerç Just.

Avocam:

Suport emocional a persones majors, integració social de persones en
diversitat funcional (oci i temps lliure) i suport escolar/ emocional a
menors de la comarca en situació de risc social.

Afacam:

Integració i ajuda de les persones en la malaltia de l’Alzheimer i les seues
famílies. Compten amb una Unitat Terapèutica i de Respir familiar.

Discamp:

Tallers (manualitats, noves tecnologies, etc.), exercisis d’harmonia
corporal, activitats esportives i ocupacionals, eixides d’ oci i teràpies per
a persones en diversitat funcional a la Comarca del Camp de Morvedre.

SOS Animales Sagunto:

Recogida d’animals abandonats per a tornar-los la seua dignitat i
trobar-los una llar, manteniment dels animals en el refugi: alimentació,
neteja de recintes, etc.; promoció de l’adopció d’animals en fires,
mercats o esdeveniments.

Acció Ecologista Agró:

Activitats per a recuperar i posar en valor espais naturals de Sagunt i la
comarca; es treballa en diferents comissions: dret ambiental, territori,
energia, residus, forestal i transports.

Centre Solidari d’Aliments de Sagunt:

Recogida d’aliments en campanyes, recerca de col·laboradors
(empreses, particulars, socis, etc.), gestió de l’emmagatzemament,
conservació i control dels aliments, repartiment d’aliments als
beneficiaris baix principis de solidaritat, igualtat i proporcionalitat.


