
 
 

 
 
 
Annex 1. Relació d’entitats, places i perfils de voluntariat per al programa Estades 
Solidàries 2011 
 
Programa: Taller d’artesania de comerç just per a dones amb discapacitat 
País Índia, Anantapur 
Entitat Fundació Vicente Ferrer, entitat que treballa de forma integral a la zona 

d’Anantapur per millorar les condicions de vida de les comunitats més pobres i 
excloses.  
 
Acció realitzada en col·laboració amb l’ONGD Fundació Vicente Ferrer. 

Nre. places 2 

Perfils 
 
Preferentment, una/a estudiant d’Economia, Ciències Empresarials i/o 
Administració i Direcció d’Empreses, i l’altre perfil és obert a tots els estudis. 

 
Coneixements de llengua anglesa mitjans/alts per poder desenvolupar les 
tasques assignades sense problemes de comunicació (es realitzarà prova de 
nivell oral si es considera necessari). 
 

Durada de 
l’estada 

De 7 a 9 setmanes 
Juliol-agost 
 
Més un mes de col·laboració amb la FVF abans i un mes després de l’estada  

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques:  
• de gestió del cicle de comercialització dels productes artesanals elaborats a 

l’Índia, per ser venuts a Espanya com a comerç just i responsable.  
• d’establiment i revisió de política de preus per als productes fabricats i de 

gestió i control d’estocs als tallers d’artesania 
• d’elaboració de fitxes de seguiment de les dones beneficiàries, fitxes 

tècniques dels productes per comercialitzar a Espanya i enquestes de 
qualitat 

• d’aportar idees de millora de la gestió de la botiga de comerç just i 
especialment, de l’atenció a clients 

• d’atenció a les visites del programa d’apadrinament de la FVF a Espanya 
 

 
 



 
 

 
Programa: Programa d’estiu de trobada d’estudiants i joves 
País Campaments de refugiats del poble sahrauí, Tindouf, Algèria, i Tifariti, territoris 

alliberats del Sàhara Occidental. 
 

Entitat Unió de Joves de Saguia el Hamra i Río de Oro (UJSARIO) és una organització 
popular nacional que reuneix tota la joventut sahrauí i treballa pel respecte al 
diàleg i la democràcia, la llibertat d’expressió, els drets humans, per difondre la 
cultura del perdó i la pau, el suport a la igualtat, la participació i la cooperació 
internacional. 

Acció realitzada en col·laboració amb l’ONGD Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes 
Balears (AAPSIB). 

Nre. places 5 

Perfils 
 
Obert a tots els estudis 
 

Durada de 
l’estada 

4 setmanes, el mes de juliol (dates exactes pendents de confirmar) 

Més un mes abans de col·laboració amb l’AAPSIB i un mes després de l’estada  

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques:  
- Participació a la trobada de joves i estudiants emmarcada en la difusió de la 
causa sahrauí que se celebra cada estiu, en la qual s’organitzen conferències, 
taules rodones, exposicions, intercanvis culturals o campanyes de voluntariat, 
entre d’altres. 

  
 
 
 
Programa: Programa de turisme comunitari a Intag  
País Equador (Intag) 

 
Entitat Ajuda en Acció Equador  

 
Acció realitzada en col·laboració amb l’ONGD Ajuda en Acció. 

Nre. places 2 

Perfils 
 
Preferentment, amb formació en turisme, comercialització, administració, gestió 
mediambiental i/o treball socioeducatiu amb nins/es. 
 

Durada de 
l’estada 

De 7 a 9 setmanes 
Juliol-agost 
 
Més un mes de col·laboració amb l’entitat Ajuda en Acció abans i un mes després de l’estada 

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques:  
- Les tasques es desenvoluparien en relació als perfils que finalment tinguin els i 
les voluntàries tenint en compte les seves formacions i capacitats adaptant-se a 
les tasques que des d’Ajuda en Acció Equador és considerin preferents. 

  



 
 

 
 
Programa: Programa de desenvolupament integral de Ciudad Antigua (Nicaragua) 
País Municipi de Ciudad Antigua departament de Nueva Segovia, Nicaragua 
Entitat Instituto de Promoción Humana INPRHU - Ocotal.  

 
Acció realitzada en col·laboració amb els Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 
 

Nre. de places 2 
 

Perfil Socioeducatiu, coneixements de gestió ambiental, temes de salut i/o gènere. 
 

Durada de 
l’estada 

De 7 a 9 setmanes 
Juliol-agost 
 
Més un mes de col·laboració amb l’entitat el FMSC abans i un mes després de l’estada 

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques:  
- Elaboració d’un diagnòstic integral del municipi en termes d’infància, salut, 
educació, habitatge, dona, infraestructures, etc.... especialment a la zona rural 
del municipi. 

 
 
Programa: Programa  de formació integral de joves treballadors/es a Piura 
País Perú, Región Piura 
Entitat Manitos Creciendo  i Centro de Apoyo al Niño y Adolescente Trabajador 

(CANAT) 
 
Acció realitzada en col·laboració amb l’ONGD Alcúdia Solidària. 

Nre. places 2 

Perfils 
 
Preferentment, socioeducatiu, de treball social, educació social, infermeria i/o 
fisioteràpia. 

 
Durada de 
l’estada 

 
De 7 a 9 setmanes 
Juliol-agost 
 
Més un mes de col·laboració amb l’entitat Alcúdia Solidària abans i un mes després de l’estada 

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques:  
- Fer activitats lúdiques-formatives i tallers en les ludoteques situades al 
assentaments humans dels voltants de Piura. 
- Acompanyament i reforç escolar per a nins/es treballadors/es de Piura. 
- Donar suport als serveis de salut i fisioteràpia per a infants i joves de la 
contrapart. 

  
 



 
 

 
Programa: Programa de turisme comunitari i cultural al Nord de Nicaragua 
País Nicaragua, Somoto 
Entitat Instituto de Promoción Humana  (INPRHU) 

 
Acció realitzada en col·laboració amb l’ONGD Treball Solidari. 

Nre. places 2 

Perfils 
 
Preferentment, història de l’art, arqueologia, antropologia i turisme. 

 
Durada de 
l’estada 

 
De 7 a 9 setmanes 
Juliol-agost 
 
Més un mes de col·laboració amb l’entitat Treball Solidari abans i un mes després de l’estada 

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques:  

- Donar suport a les investigacions sobre les poblacions indígenes 
Chorotegas del Nord de Nicaragua. 

- Recolzar les tasques de realització d’un diagnòstic dels potencials 
turístics de la cultura indígena local al territori inclòs a l’àmbit del 
projecte de turisme cultural. 

- Facilitar processos de formació sobre interpretació del patrimoni i  
turisme comunitari cultural. 

  
 
 
 


