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PUNT DEL 
VOLUNTARIAT 

PALAMÓS



Entitats de Voluntariat 
Aquí hi haurà el llistat de totes les entitats en colors



DADES DEL PROJECTE:

Nom del projecte: 
Acompanyament a la gent gran, programa d'aliments, etc.

Descripció del projecte: 
En què consisteix, què es pretén. 

Responsable del projecte 
Personal tècnic o voluntariat 

Tasques que desenvoluparà el voluntariat 
Descripció de les tasques concretes que la persona voluntària desenvoluparà en
el projecte. Per exemple: lliurament d'aliments, control d'estoc, transport, suport
administratiu, etc. 

A qui s'adreça 
Usuaris destinataris 

On es desenvolupa 
A l'entitat, al carrer, al magatzem, etc. 

Periodicitat i horari
Exemple: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. 

PERFIL DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES 

Edat
Formació / coneixements previs 
Experiència prèvia 
Característiques personals

FORMACIÓ QUE OFEREIX L'ENTITAT / NOMBRE DE VOLUNTÀRIS QUE ES
NECESSITEN 

Tipus de formació 
Nombre de voluntaris que es necessiten per al projecte 

REALMENT VOLS SER VOLUNTARI? CONTACTA'NS
Número de la persona responsable 
Correu 
Pàgina web de l'entitat 
Horari (si tenen recepció) i direcció (si tenen local)
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