
c/Provença 24. 08029. Barcelona 
Tel: 93 322 94 11 

Mail: fc.voluntariat@fillescaritatfundacio.org 

FORMACIÓ DEL 
VOLUNTARIAT 
Curs 2018-19 

Si vols fer-te voluntari i rebre més informació 

sobre la nostra proposta formativa, i els àm-

bits on pots actuar, vine a fer una entrevista 

amb nosaltres. Posa’t en contacte amb Ma-

ria Arrese  per mitjà de l’e-mail: 

fc.voluntariat@fillescaritatfundacio.org 

Fes-te voluntari  

 

 

 

Per als vicencians és important viure des de 

l’esperança com un estat, estil de vida, un 

sentiment on creixem, ens relacionem i ens 

comprometem 

L’actitud del voluntari és... 



 

Com Sant Vicenç de Paül passem com més 

aviat possible de l’acció assistencial a l’acció 

promocional  Per això: 

 

 PALPEM  la duresa del sofriment. 

 Ens DOL veure com s’estableixen 

de forma crònica les desigualtats, les 

situacions de soledat de persones ne-

cessitades. 

 COMPARTIM  els aspectes doloro-

sos de la vida que segueixen recla-

mant persones disposades al compro-

mís. 

 INTERVENIM  en l’àmbit d'in-

fància, gent gran i inclusió social. 

En aquest aniversari dels 400 anys del Caris-

ma vicencià, ens sentim impulsat a fer vida el 

sentiment i vida de Sant Vicenç i Santa Lluïsa 

Formació i etapes 2018-19 

FORMACIÓ INICIAL GENERAL 
Què significa ser voluntari/a 
amb les Filles de la Caritat.  
Què et demanem i què t’oferim   

Dimarts 30/10/2018 i   
Dijous 09/05/19 
c/Provença. 24. Bcn. 
Tarda 17’30 –19’30 

FORMACIÓ INICIAL INSTITUCIONAL 
Situar-te en la Companyia de les 
Filles de la Caritat, explicant-ne 
els aspectes més importants.  

Diljous 29/11/2018 i 30/05/19 
c/Provença 24. Bcn 
Tarda 17’30 -19’30 
Fomadora: S.Teresa Brull 

FORMACIÓ INICIAL ESPECÍFICA 
Rebuda i explicació de com 
funciona el centre on farem el 
voluntariat. 

Data a concretar amb cada  
centre.  

JORNADES DE VOLUNTARIAT 
Trobada de tots els voluntaris de 
les obres socials de les Filles de la 
Caritat.. 

Dissabte 17/11/2018 
Av.Vallvidrera, 34. Bcn 
Matí 10-13’30 
Dissabte 16/11/2019 
Av.Vallvidrera,34.Bcn 

FORMACIÓ CONTÍNUA ESPECÍFICA 
(COORDINADORS DE VOLUNTARIAT) 
“Cultura avaluativa del coordina-
dor/a de voluntariat.” 

Dimarts 28/05/2019 
c/Provença 24. Bcn. 
Tarda 17’30-19’30 
Formadora: Olga Contreras 

FORMACIÓ CONTÍNUA TRANSVERSAL 
“La resiliència en el voluntari/a”.  
 

Dimarts 02/04/2019 
c/Provença 24.Bcn. 
Formadora: Isabel Ferrer 

FORMACIÓ CONTÍNUA TRANSVERSAL 
Continguts comuns a tots els 
voluntaris i que donen continuï-
tat a la formació. “Comunicació 
no violenta” 

Dimarts 25/06/2019  
 c/Provença 24. Barcelona 
Formadora:  Doris Weidman i 
Lucia Montobbio. 
Tarda de 17’30-19’30 

  

Accions del voluntariat Esquema pla formació 


