PLA DE
FORMACIÓ
Dincat 2013

OBJECTIUS

DINCAT ofereix aquesta formació a
voluntaris o persones interessades en
iniciar-se en l’exercici del voluntariat
en el sector de les persones amb
discapacitat intel·lectual.

Objectius generals:

• Assolir les competències necessàries
per iniciar-se en l’exercici del
voluntariat en el sector de les
persones amb discapacitat
intel·lectual.

Objectius específics:

DATES i HORARI
De 09.00h a 14.30h (amb descans
per esmorzar).
Hores totals presencials (5h)

IMPARTIT PER
Noemí Cortés (Formadora
Programa Voluntariat Col·laboradora Dincat)
José Miguel Almansa (Educador
Social i Col·laborador Feaps)

• Tenir l’oportunitat de conèixer què és i

OBJECTIUS I CONTINGUTS

26 d’octubre de 2013

PRESENTACIÓ

INICIACIÓ AL
VOLUNTARIAT EN
EL SECTOR DE LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

DIRIGIT A

que representa el voluntariat dins del
sector de les persones amb DID

• Reflexionar sobre el sentit de l’acció
voluntària.

• Crear xarxa entre els voluntaris/es
Dincat.

CONTINGUTS
Mòdul 1

• Història i introducció al moviment
associatiu.

• Marc contextual Feaps-Dincat.
Mòdul 2

•
•
•
•

Perfil del voluntari. Motivacions i raons
Paper i funcions del voluntari.
Drets i deures del voluntari.
Compromís del voluntariat.

Mòdul 3

• El voluntari i la persona amb DID.
• Capacitar i desenvolupar actituds.

Lloc d’impartició

SEU DEL CURS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Centre Ocupacional de Sant Tomàs
Finca Sant Tomàs, s/n

Període de preinscripció: del 3 al 24 d’octubre

08506 Calldetenes
Apt. de correus 118

Dades de la persona inscrita:

T. 93 881 61 28

NOM:____________________________________

T. 93 885 44 82 (Oficines Centrals)

COGNOMS:_______________________________

www.santtomas.cat
voluntaris@santtomas.cat

NIF: ______________ TEL: _________________
MAIL:____________________________________
ENTITAT: ________________________________

Coordenades GPS:
N 41 ◦55.940
E 002◦18.210
DINCAT prioritzarà l’ordre d’inscripció per
ordre d’arribada. Posteriorment al
període de preinscripció Dincat
confirmarà a cada alumne la seva
matriculació en el curs.

Formació subvencionada pel
Per a formalitzar la inscripció cal enviar
aquesta butlleta d’inscripció per correu

Programa de Voluntariat de
FEAPS-Dincat

electrònic a: apascual@dincat.cat o
per fax 93 490 96 39

Amb la col·laboració de :

ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ
A la finalització del curs es lliurarà el
certificat que acreditarà la realització de
la formació sempre i quan s’hagi assistit
al 75% de la mateixa.

Dincat garanteix que totes les dades personals contingudes en el formulari
d’inscripció seran utilitzades amb la finalitat, amb la forma i amb les
limitacions i els drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Les seves dades personals poden incorporar-se
a un fitxer automatitzat Dincat. Li garantim que les seves dades són
confidencials i d’ús exclusiu de Dincat. Si vol, pot accedir-hi per rectificar-les
o cancel·lar-les, fent un escrit a Dincat C/Joan Güell, 90-92. 08028 Barcelona

