Altres formacions : Curs de Formació en Voluntariat Social
Internacional (VOLPA)
Organitza: Organització Sense Ànim de Lucre
Tipus entrada al calendari: Altres formacions
Temàtica activitat del calendari: Curs, Formació, Voluntariat Social, cooperació
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Dates de realització

Del dissabte 14 de gener de 2017 al dissabte 10 de juny de 2017
Dates d'inscripció

Del dilluns 9 de gener de 2017 al dissabte 14 de gener de 2017
Descripció

El proper dissabte 14 de gener començarà una nova edició del Curs de Formació de VOLPA
Catalunya en Voluntariat Social Internacional. Aquesta és la XXIª edició del curs, que es
realitza des del 1995, i s'allargarà fins el 10 de juny de 2017. El curs té la virtut de donar
eines teòriques i crítiques de les relacions dins la globalització i d'altra banda, oferir un espai
personal i comunitari de discerniment sobre la pròpia missió i la vocació personals alhora que
aprofundeix en qüestions clau de medi ambient, voluntariat, economia global, cultura, drets
humans i gènere. Un cop acaba el curs de formació, les persones voluntàries amb VOLPA
segueixen el procés d'acompanyament personal i enviament a un projecte de treball amb
altres per a la justícia.
Aquí podeu trobar la programació i calendarització de les sessions.
El Voluntariat Pedro Arrupe, VOLPA Cataluña, és un projecte dels Jesuïtes de Catalunya que té
com a objectiu la promoció de la Justicia a través de la formació i l'acompanyament de
voluntaris i voluntàries.
Des de 1991, Volpa Catalunya ha centrat els seus esforços en la formació del compromís dels
voluntaris que han decidit treballar al sud..
El 2013, Volpa Catalunya es va integrar a Oxfam Intermón Catalunya, com a projecto de
voluntariat internacional.
Per a més informació, consulteu http://www.volpa.org/.
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Localització i contacte
VOLPA Catalunya
c/ Balmes, 138
08008 Barcelona
Barcelona
Informació addicional: http://www.volpa.org/
Adreça electrònica de contacte: volpa@volpa.org
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/74684
Data del document:
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