TAULA PER L'OCUPACI ´
a l'Espirall
Qui forma la Taula per l'ocupació:
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Associació de veïns de l'Espirall
Hospital Comarcal Alt Penedès

TAULA PER L'OCUPACI ´
a l'Espirall

Participa!

Base Espirall - Les Clotes, CF
Ecoxarxa Penedès
Unió de botiguers i comerciants de l'Espirall
Comunitat de propietaris de l'Espirall 58
Església Mare de Déu de Montserrat
Escola Pau Boada
AMPA de l'escola Pau Boada
Escola Mas i Perera
AMPA de l'escola Mas i Perera
Centro Cultural Rociero de l'Espirall
Associació Alkantara
Llar Municipal d'Infants Enxaneta
El Turó. Salut mental. Associació de
familiars i amics
Creu Roja Alt Penedès

Veïns i veïnes de l'Espirall a títol individual

Fes-te
VOLUNTARI
PER L'OCUPACIÓ
A L'ESPIRALL

QUÈ ÉS EL VOLUNTARIAT PER
L'OCUPACIÓ DE L'ESPIRALL?
El Voluntariat per l'ocupació de
l'Espirall és una proposta per activar i
donar suport a persones del barri de
l'Espirall que estan buscant feina.

ALGUNES ACCIONS
DE VOLUNTARIAT

QUI HI POT PARTICIPAR?
VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES
Persones que vulguin oferir el seu temps
participant en el projecte.

BENEFICIARIS I
BENEFICIÀRIES
Persones del barri de l'Espirall que
estan buscant feina.

POTS ADREÇAR-TE A:
Antena Espirall
Carrer Cabanyes 23-25
Vilafranca del Penedès
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h
Persona de contacte: Roser Garcia
Tel. 93 892 62 59
rgarcia@vilafranca.org

Benvinguda
Pot acollir i informar les persones
interessades a participar en el Pla de
Voluntariat del barri de l’Espirall.

Acompanyament en la recerca
de feina
Pot assessorar i acompanyar a una
persona en situació d’atur en el seu
procés de recerca de feina.

Tallers (català, informàtica, habilitats
socials i laborals...)
Pot compartir els seus coneixements
amb un petit grup de persones en atur i
que aquests tallers serveixin per
millorar
el
perfil
laboral
dels
beneficiaris.

COM FUNCIONA?
Totes les persones que estiguin
interessades a ser voluntàries i/o
beneficiàries han d'adreçar-se als
punts d'informació.
Un cop acordem en què podeu
participar entrareu a formar part del
Pla de
Voluntariat del barri de
l’Espirall.
Els voluntaris i voluntàries reben
formació, recolzament i disposen de
l’equipament necessari per desenvolupar
la seva tasca.

Associació de veïns i veïnes del barri
de l’Espirall
Plaça Doctor Bonet 11
Vilafranca del Penedès
De dilluns a divendres de 19:00 a 20:00 h
Tel. 93 538 61 44

Projecte impulsat per:

TAULA PER L'OCUPACI ´
a l'Espirall

