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Gener 2021
Hi ha un meme on apareix l'any 2021 en consulta terapèutica sentint-se estressat perquè
tothom espera molt d'ell. Doncs nosaltres, més que esperar donarem el millor, seguirem
treballant per fer grans i petites coses que van encaminades a la millora social.
En aquest butlletí trobareu algunes de les propostes que tenim preparades pels propers mesos,
com els tallers online amb reconeixement acadèmic o les noves convocatòries del Fons de
Solidaritat de la UAB. També podreu llegir un resum del tancament del programa Let's go amb
els principals resultats i aprenentatges d'aquest projecte innovador.
Esperem que us sembli interessant i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest nou any.

Tancament del Let's Go
En una jornada online es
presenten els resultats dels
projectes socioeducatius
Let's Go i DATE duts a terme
a instituts de Badia del
Vallès.
Llegir més >

Noves convocatòries

Tallers online

El Fons de Solidaritat ha
ampliat la dotació i ha obert
una convocatòria
extraodinària per projectes
socials contra la covid-19.
Llegir més >

Inscripció oberta d'aquest
taller sobre el fenomen
migratori i la protecció dels
drets humans, amb
reconeixement de crèdits.
Llegir més >

03/02: Sessió informativa de les convocatòries del Fons de Solidaritat. Online +
9 i 23/2: El Xiringu itinerant. Campus UAB. +
04-25/03: Taller "Drets humans, migracions i asil". Online +
Fins el 28/2: Exposició Adapta't - proposta ApS. Biblioteca Ciència i
Tecnologia.+
Fins el 28/2: Cursa de la UAB per a la covid-19. Descarrega't l'app. +
Febrer i Març: Noves formacions pel voluntariat: Nostrum. +
Abril i maig: tallers "Visions i reflexions sobre les drogues i Obrint pas cap a la
inclusió. +

Concurs literari a centres penitenciaris

Regals per a infants ingressats

Voluntariat del programa de justícia va organitzar
un concurs literari per a persones internes. Llegir
més >

Aquest Nadal, voluntariat del programa
sociosanitari va embolicar regals pels infants
ingressats a la Vall d'Hebron. Llegir més >

#ApS: Nou vídeo sobre l'Aprenentatge Servei a la UAB. +
#Cooperacióuniversitària: Participació a les VI jornades de l'OCUD. +
#VoluntariatJustícia: Dinamització d'activitats als centres penitenciaris durant el Nadal +
#Xarxanet: Com afrontem les entitats i oficines de voluntariat el 2021. +
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