
Voluntariat Save the Children 

Àrea: Socioeducativa ( infància, adolescència i famílies) 

Tots els nens i nens mereixen la millor oportunitat de 
futur que puguin tenir. Per això ens comprometem 
fermament aconseguir que a més de sobreviure, puguin 
desenvolupar el seu màxim potencial. 

Som valentes i valents en la nostre ambició i enèrgiques 
en les nostres exigències, i farem tot el possible per 
protegir a la infància de tot el món.  

Save the children està present en tot el món cada dia i sempre que es produeix una emergència.  

Els nostres programes són pioners tenint en compte les necessitats de la infància, assegurant que 
sobreviuen, aprenen i estan protegits davant la violència. Quan es produeix una emergència som els 
primers en arribar i els últims en marxar. Lluitem amb passió per defensar un espai per la infància, 
assegurant que les seves veus són escoltades i les seves necessitats considerades prioritàries  

Estem orgullosos de se líders mundials en matèria d’infància, aconseguint resultats visibles i duradors en 
la vida de milions de nenes i nens vulnerables. Protegim a la infància perquè puguin canviar les seves vides 
i el futur que estem construint junts.  

Direcció VOLUNTARIAT Lloc 

Presencial TARDES.  

Escollir territori: 

 Barcelona 

 Canovelles o Lleida. 

Nº de hores: 

 2 hores mínim a 6 hores màxim a la setmana. 

Flexibilitat en els dies segons la disponibitat de la 

persona voluntària. 

Incorporació Octubre 2021 

OBJECTIU  Recolzament els equips socioeducatius que fan intervenció directa amb infants i joves ( 3 a 18 anys). 

FUNCIONS  Suport en els processos de reforç educatiu 

 Suport en les activitats socioeducatives. 

                   
 

REQUISITS 

 Tenir més de 16 anys. 
 Estar compromès amb els drets de la infància. 
 Acceptar i complir la política de protecció d’infància de Save the Children. 
 Tenir ganes i motivació. 
 Compromís de curs escolar 

EXPERIÈNCIA / 

FORMACIÓ 

 No es requereix experiència prèvia ni cap formació específica, però es valorarà positivament experiència de 

voluntariat o treball amb col·lectius vulnerables  i formació en l’àmbit social, educatiu o  del lleure.  

Competències 
 Capacitat d’aprenentatge 

 Optimisme i entusiasme 

 Flexibilitat 

Altres   Compromís i compliment de Valors, Missió, Visió i  Codi de conducta de Save the Children. 

 IMPRESCINDIBLE: Certificat Negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals.  

Si esteu interessades o interessats envieu un missatge el correu electrònic: 
voluntariado.catalunya@savethechildren.org 

mailto:voluntariado.catalunya@savethechildren.org


 
  DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PROJECTE: 

 

Els projectes socioeducatius de Save the Children estan dirigits a nens, nenes i joves de 0 a 18 
anys en situació de risc d'exclusió social. Des de Save the Children creiem que l'educació és la 
millor eina per a trencar amb el cercle hereditari de la pobresa. Per això, els projectes pretenen 
incrementar les capacitats dels nens i nenes a través de processos d'educació formal i no formal. 
 
El personal d'intervenció d'acció social, amb el suport d'equips de voluntaris i voluntàries, brinda 
un espai de suport educatiu adequat i de qualitat per als nens, nenes i joves. Durant les sessions 
es treballen tècniques d'estudi, tasques, deures i educació en valors. 
 
En l'àmbit de l'educació no formal, treballem perquè els nens en situació més vulnerable 
disposin d'espais segurs per al joc. A través de les activitats que organitzem aprenen a relacionar-
se amb altres nens, estableixen relacions de no violència, adquireixen valors com el respecte, 
aprenen normes de convivència i hàbits de vida saludables. 
 
Si tens ganes d'ajudar aquest nou curs et pots inscriure en aquesta oferta, ens posarem en 
contacte amb les persones inscrites per a convidar-vos a una sessió informativa perquè pugueu 
conèixer una mica millor l'organització i el voluntariat. 


