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Novembre 2020
És sabut que a casa (i arreu) la covid-19 ens porta una època convulsa i plena de dificultats. Per
afrontar aquests moments i els que vindran, des de la FAS, com a entitat social vinculada a la
universitat, estem remant per continuar donant resposta a les necessitats socials amb la
complicitat i la implicació de professorat, estudiants, finançadors, etc.
Precisament aquestes setmanes, estem rebent estudiants que s'uneix a l'equip de voluntariat. I
hem engegat les tradicionals accions de sensibilització que fem al Campus de la UAB, això
sí, adaptades a les restriccions actuals. Un exemple són les propostes que vam fer a la Festa
Major que han comptat amb una bona acollida i participació a les xarxes.
També hem obert dues convocatòries de suport a alumnat amb perfil vulnerable: les beques
UABImpuls, per a estudiants amb discapacitat, i les Enginy, per a estudiants en situació de
cerca de refugi. A més, veureu en aquest butlletí que tenim preparades vàries propostes pels
propers dies.

La FM que ens cuida

Beques Impuls 20-21

Fes-te la prova del VIH

El 5/11 es va celebrar la festa
major on vam fer activitats
participatives.
Llegir més >

Nova convocatòria d'ajuts per
a estudiants de la UAB amb
discapacitat.
Llegir més >

Del 24 al 26 de novembre
vine a fer-te la prova a la
UAB. Saber-ho és VIHda.
Llegir més >

24-26/11: Prova ràpida VIH. +
26/11, 3 i 17/12: Nostrum +
3/12: Jornada en commemoració del Dia internacional de les persones amb
discapacitat
10 i 11/12: 3eres Jornades compra pública responsable +
Desembre: Cursa de la UAB per a la covid-19

Nous ajuts per a estudiants refugiats
Primera convocatòria de les Beques Enginy, un
ajut econòmic de la mà de la Fundació Caixa
d'Enginyers per ajudar a persones en situació de
cerca de refugi a poder accedir a la universitat.
Llegir més >

Nostrum a la vista!
Programem tres sessions de formació i de
trobada per l'equip de voluntariat i en beca de la
FAS. Aquesta edició serà online però amb la
mateixa essència de sempre.
Llegir més >

#UABRefugi: Cicle de cinema sobre migracions, refugi i gènere +
#ESS: Postgrau a la UAB en Economia Social i Solidària +
#CursaUAB: Es necessiten estudiants de comunicació per fer de voluntaris +
#TFG: Convocatòria als millors TFG en desenvolupament sostenible +
#Voluntariatpenitenciari: Article a xarxanet.org sobre el programa de Justícia de la FAS +
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En compliment del que disposa l’art. 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la
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