
XVIII Edició Premis ABC Solidario (Termini:
13/12)

Crowdfunding 'Impacte Positiu'  de Fiare
Banca Ètica (Termini: 17/12)

Subvencions a entitats destinades a la
realització de programes d'interès general 

Premi Llegat Valldejuli 2022 (Termini: 31/01)

     (Termini: 22/12)

Cada 5 de desembre se celebra el Dia
Internacional del Voluntariat.

Des del Punt de Voluntariat
d’Esplugues hem aprofitat aquesta data
per, un any més, donar les gràcies als
voluntaris i voluntàries que treballen a la
nostra ciutat al costat dels col·lectius
més vulnerables.

MOLTES GRACIES ENTITATS !

SUBVENCIONS 

Tramitació digital pas a pas
      16/12 a les 18h (videoconferència)

RECURSOS

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

A Esplugues tenim la sort de comptar amb un teixit associatiu sòlid, format
per entitats que compten amb persones voluntàries per dur a terme la
seva acció.

En aquests últims temps, durant la pandèmia, diverses entitats del
municipi i el seu voluntariat van fer un gran esforç per ajudar a cobrir les
necessitats que anaven sortint.

PROPERES FORMACIONS

 BUTLLETI 42                                                                                                        DESEMBRE 2021
'

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Llegir més

Posem l'entitat al dia!

Campanya de recollida d'aliments
Suport al programa LECXIT
Acompanyament a un infant o adolescent
amb el programa enTàndem
Mentoria de persones migrades
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

Apropa’t a les entitats ambientals!
Suport a activitats amb infants amb TEA
Cuidem els gats d'Esplugues
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

Campanya de recollida d'aliments Nadal 2021

'Objectiu Fam Zero'

Els dies 16, 17 i 18 de desembre
tindrà lloc una nova edició de la
Campanya de recollida d’aliments,
Objectiu Fam Zero, per continuar
donant resposta a les famílies ateses
al Centre Municipal de Distribució
d’Aliments d’Esplugues.

Moltes gracies a les persones voluntaries!

Llegir més

Llegir més

`

` `

El Punt de Voluntariat
romandrà tancat del 24
de desembre al 10 de
gener.

BONES FESTES!

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/nueva_web_ongs_y_subvenciones/index.htm
https://www.fundacionseres.org/Paginas/ABC2021/documentos/Bases-Premio-XVIII-Edicion-ABC-Solidario.pdf
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/crowdfunding-impacte-positiu
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/crowdfunding-impacte-positiu
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/crowdfunding-impacte-positiu
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/crowdfunding-impacte-positiu
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
https://www.amicsdelpais.com/public/docs/317_nn_premillegatvalldejuli22.pdf
https://www.amicsdelpais.com/public/docs/317_nn_premillegatvalldejuli22.pdf
https://www.amicsdelpais.com/public/docs/317_nn_premillegatvalldejuli22.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/guies-i-publicacions
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/moltes-gracies-entitats
https://entitats.esplugues.cat/wp-content/uploads/2021/12/Recurs-Posem-al-dia-lentitat_2021.pdf
https://entitats.esplugues.cat/crida-de-voluntariat-acompanya-un-infant-o-adolescent
https://entitats.esplugues.cat/dia-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/campanya-de-recollida-daliments-nadal-2021-objectiu-fam-zero

