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Campanya Objectiu Fam Zero

SUBVENCIONS 

PROPERES FORMACIONS
Els dies 27, 28 i 29 de maig tindrà lloc
una nova edició de la Campanya de
recollida d’aliments, ‘Objectiu Fam
Zero‘, per poder continuar donant
resposta a l’augment de famílies ateses
al Centre Municipal de Distribució
d’Aliments d’Esplugues.

En aquesta ocasió es necessiten unes
100 persones voluntàries que faran tasques d'informació i recollida
d'aliments a diferents supermercats de la ciutat.

Llegir més

En el butlletí d'aquest mes de maig parlem amb la Mireia Espinet, cap
del Servei de Voluntariat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu, que
ens explicarà la tasca tan important que fan des dels serveis de
voluntariat de l'Hospital per millorar l'hospitalitat i fer l'assistència més
humana. 
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Campanya Objectiu Fam Zero
Suport a diverses activitats de lleure amb
infants amb TEA
Cuidem els gats d'Esplugues
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

'

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

Voluntariat per la llengua en línia

Cuidem el vincle persona-animal

Suport amb Office 365 i l'eina

Teams

Suport a la comunicació de l'entitat

Llegeix l'entrevista completa

Maig, mes de la salut a Esplugues!

Sota el lema 'Salut, petits canvis
grans resultats' el departament de
Salut de l'Ajuntament, inicia un
seguit d'activitats adreçades a la
ciutadania per millorar la salut amb
petites accions diàries per obtenir
grans beneficis. 

Llegir més

CITA PRÈVIA I CONSULTES:
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
voluntariat@esplugues.cat

RECURSOS

Ajuts a projectes d'iniciativa social de

Fundació La Caixa (Termini: 04/05)

XXVIII Premi Voluntariat (Termini 30/05)

Calendari de convocatòries de finançament de

Xarxanet

Gestió de xarxes socials

Incorporem hàbits saludables a través del joc
5/05 a les 18 h (videoconferència)

Tramitació digital pas a pas
13/05 a les 18h (videoconferència)

Gestió d'emocions i joc
19/05 a les 18h (videoconferència)

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/espluguesfamzero
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/entitat-del-mes-fundacio-hospital-sant-joan-de-deu
https://entitats.esplugues.cat/salut-petits-canvis-grans-resultats
http://www.entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
http://esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/guies-i-publicacions
https://fundacionlacaixa.org/ca/convocatories-socials-lluita-pobresa-infantil

