
 
 

Annex 1. 
Relació d’entitats, places i perfils de voluntariat per al programa Estades Solidàries 
2012 
 
 
Programa: Producció làctia a Intag d’Ajuda en Acció Equador  
Lloc Província d’Imbabura, Cotacachi – Intag, Equador  

 
Entitat Ajuda en Acció Equador  

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

 
Nre. places 

 
1 

Perfils 
 
Preferentment, un/a estudiant amb capacitats per dur a terme tasques 
administratives i comptables familiaritzada amb el món de la cooperació i/o 
temes d’interculturalitat. 
 

Durada de 
l’estada 

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

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques com: 

- Suport administratiu i comptable; fent anàlisis de costs per a la 
Corporació de Producción Intag Leche (CORPIL) en el marc d’un 
projecte de foment de l’economia productiva cofinançat per l’Agència 
de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB). 

 
  
 
 
Programa: Formació integral de joves treballadors/es a Piura 
Lloc Región Piura, Perú  

 
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 i/o amb coneixements d’informàtica. 
 

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:  

- Cicle de tallers de salut e higiene en els assentaments humans i a 
l’associació de VIH de Piura.  

- Cicle de tallers per capacitar al professorat de l’ONG Manitos 
Creciendo en l’ús bàsic de l’ordinador perquè el pugui incorporar a les 
seves tasques. 

- Col·laborar amb la resta de voluntaris/àries en el desenvolupament de 
les activitats lúdiques i formatives i tallers a les ludoteques situades als 
assentaments humans de Piura. 

- Acompanyament i reforç escolar per a nins/es treballadors/es de Piura. 
 

  
 
 
 
Programa: Desenvolupament integral del municipi de San Ramón (Nicaragua) 
Lloc 
 

Municipi de San Ramón, Nicaragua 

Entitat Asociación Catalana Nicaragüense de Amistad y Solidaridad - ACNAS 
 
Acció realitzada en col·laboració amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

 
Nre. places 

 
3 

Perfils 
 
Socioeducatiu, coneixements de temes de gènere i /o gestió d’entitats. 
 

Durada de 
l’estada 

De 7 a 9 setmanes 
Juliol-agost 
 
Més un mes de col·laboració amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 
abans de la partida i un mes després de l’estada. 



 
 

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques com:  

- Realització d’un diagnòstic de la situació dels col·lectius com agents de 
canvi i agents o actors de cooperació locals  

- Creació d’espais de coordinació entre col·lectius del municipi de San 
Ramón per a l’anàlisi participatiu i la planificació d’accions conjuntes 
en el marc del desenvolupament integral del municipi. 

- Suport al programa de defensa de la dona, per fer el seguiment dels 
programes de sensibilització i formació sobre la problemàtica de la 
violència de gènere. 

 
  
 
 
Programa: Voluntariat al Comissionat de Sucre  
Lloc Sucre, Bolívia 

 
Entitat Fundación Amazonia en Bolívia 

 
Acció realitzada en col·laboració amb l’ONGD Fundació Amazònia 

 
Nre. places 

 
2 

Perfils 
 
Preferentment, socioeducatiu i/o amb coneixements d’informàtica i/o 
comptabilitat 
 

Durada de 
l’estada 

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

 
Tasques per 
desenvolupar 

 
Suport a tasques com: 

- Assistència a l'equip de voluntaris/àries i ajudants en matèria 
d'informàtica (internet, Windows, Word, Excel, etc.) i manteniment 
bàsic del sistema informàtic del centre d’acollida per a nins/es del 
carrer. 

- Elaboració i manteniment d'una base de dades dels nins i nines del 
centre d’acollida, així com la creació, manteniment i difusió d'una 
pàgina web multimèdia per al centre.  

- Promoció del coneixement del centre per a nins/es del carrer entre la 
població de Sucre. 

- Creació d'un sistema de comptabilitat del centre. 
- Suport a la treballadora social i identificació de problemes socials dels 

nins i nines del centre. 
- Visites a les famílies a fi de sensibilitzar-les sobre el treball del centre i 

seguiment en activitats extra centre (als carrers).  
- Ajuda administrativa i interinstitucional en els temes socials. 

  
 


