Com fer-vos de 'Voluntaris de L'Hospitalet'
Si voleu dedicar part del vostre temps, durant un període mínim d'1 any, a col·laborar en actes diversos i programes d'atenció social que
s'organitzen a la ciutat de L'Hospitalet us podeu inscriure a la borsa de 'Voluntaris de L'Hospitalet'.
Requisits per a aser voluntaris:
Ser major de 16 anys
Tenir inquietuds socials
Disposar d' 1:30 h lliure a la setmana.
No tenir antecedents penals en determinats àmbits, segons on es produeixi el servei de voluntariat.
Les activitats que es fan són:
Atenció i suport a persones, entitats o associacions d'àmbit de caire social: gent gran, infants, persones amb discapacitat, salut mental, atenció
a la dona, immigració, etc.
Col·laboració en actes de ciutat, esportius, culturals, populars, etc.
Activitats pròpies i de cohesió de grup.
Formació, tallers, etc.

QUI EL POT DEMANAR
Adreçat a les persones que vulguin dedicar part del seu temps a col.laborar en programes d’atenció social i activitats diverses (esportives,
culturals, de medi ambient...)

COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
Podeu demanar cita prèvia per correu electrònic a: voluntariat@l-h.cat

PER TELÈFON:
Truqueu al telèfon indicat per a demanar cita prèvia
Oficina de Voluntariat
Telèfon: 934032656, 934032657, 934029457
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
(atenció telefònica) Es requereix cita prèvia per a ser atès/a presencialment.
Horari d'estiu

QUÈ PASSA DESPRÉS
Quan el departament gestor rebi el vostre correu contactarà amb vosaltres per a concertar una entrevista personal prèvia a la inscripció formal a
la borsa de voluntaris.
Serà en aquest moment quan heu d'aportar una fotografia mida carnet.

VALIDESA
Quan us doneu d'alta en 'Voluntaris de L'Hospitalet' adquiriu un compromís mínim d'un any i durarà fins que tramiteu la baixa.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
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Oficina de Voluntariat
Telèfon: 934032656, 934032657, 934029457
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
(atenció telefònica) Es requereix cita prèvia per a ser atès/a presencialment.
Horari d'estiu

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan

TRÀMITS RELACIONATS
Com donar-se de baixa de 'Voluntaris de L'Hospitalet'
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