FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
3 i 4 d’octubre de 2014
Termini màxim d’inscripció, 18 de setembre.
Les inscripcions anteriors al 25 de juliol tindran
prioritat de reserva de participació als tallers.

JORNADES
de TROBADA
i FORMACIÓ
de CÀRITAS
CATALUNYA

–––

Per a una millor gestió de les jornades, agrairem la
inscripció abans d’aquesta data.
Les places són limitades i s’atendran per ordre d’inscripció.
Import: 10 euros per persona. Inclou l’allotjament de la nit del divendres
i els àpats (dinar i sopar divendres i dinar dissabte)
–––

* NECESSARI

Cognoms *
Nom *
Telèfon *
DNI *
Correu electrònic *
Càritas *
Programa/servei/càrrec a Càritas

O Voluntari/a

O Contractat/da

PARTICIPACIÓ
Participació el divendres 3 d’octubre *
O Jornada (inclou dinar) O Sopar
Participació el dissabte 4 d’octubre *

O Jornada (sense dinar) O Jornada+dinar O Visita al barri vell de Girona
ELECCIÓ DE TALLER
Divendres 3 d’octubre hi ha 9 tallers simultanis. Només es pot assistir
a un d’ells.
Marca el taller que vols fer. Indica quina és la teva primera opció *

O 1 _ Eines i estratègies per a la gestió de voluntariat
O 2 _ La regla de Sant Benet en el lideratge i organització de les entitats
O 3 _ Treballem per la justícia. Més que un lema
O 4 _ Comuniquem millor: habilitats comunicatives en la relació d’ajuda
O 5 _ Eines per acompanyar vides: gestió de les emocions i relació d’ajuda
O 6 _ Treballar en equip: transformar un grup en un equip
O 7 _ Els reptes de la immigració avui
O 8 _ L’ocupabilitat avui
O 9 _ Disseny i redacció de projectes

Marca la teva segona opció de taller (pel cas que s’hagin esgotat les
places de la primera opció) *

O 1 _ Eines i estratègies per a la gestió de voluntariat
O 2 _ La regla de Sant Benet en el lideratge i organització de les entitats
O 3 _ Treballem per la justícia. Més que un lema
O 4 _ Comuniquem millor: habilitats comunicatives en la relació d’ajuda
O 5 _ Eines per acompanyar vides: gestió de les emocions i relació d’ajuda
O 6 _ Treballar en equip: transformar un grup en un equip
O 7 _ Els reptes de la immigració avui
O 8 _ L’ocupabilitat avui
O 9 _ Disseny i redacció de projectes
ALLOTJAMENT
Necessitat d’allotjament per la nit del divendres 3 d’octubre al
dissabte 4 d’octubre *

O SÍ necessito allotjament * O NO necessito allotjament
Indica el nom de la persona amb qui compartiràs l’habitació (camp no obligatori). En cas
de no indicar-ho, s’assignaran les habitacions dobles a persones de la mateixa diòcesi:

* Per la diòcesi de Girona, s’ha acordat valorar la inclusió de l’allotjament per aquells

assistents de les Càritas situades a més de 40 Km. de distància de la ciutat de Girona.

OBSERVACIONS
Si vols afegir alguna altra observació, o necessitat específica
(celíac, vegetarià, cadira de rodes...):

ACOMPANYANT
Si la persona inscrita (voluntària o contractada) ve amb acompanyant,
ha d’indicar el seu nom i cognoms. S’entendrà que la participació de
les dues persones (incloent àpats i allotjament) és la mateixa. En cas
contrari, indiqueu-ho.
Preu per les persones acompanyants de voluntaris i contractats, dues opcions:
65 euros per persona. Inclou allotjament de la nit del divendres i àpats divendres i dissabte
25 euros per persona. Inclou només dinar dissabte
Atesa la limitació de places, les persones acompanyants no podran assistir als
tallers de divendres.

Nom i cognoms
Observacions
–––
Poseu-vos en contacte amb la vostra Càritas per entregar la butlleta i per
resoldre qualsevol dubte relacionat amb les jornades.

