Què hem fet el 2017?
Curs historia de Catalunya
Grups de conversa en català.
Classes de guitarra.
Alfabetització (grupal i individual)
Hem participat en projectes com La
setmana de la felicitat

“Sovint et diran que ets una sola
gota en un oceà inabastable,
però tot i això…
Què és un oceà sinó una multitud de gotes?”

Què puc fer a Volunter?
DE TOT!

· Compartir coneixements:
conversa en anglès, excursions, cursos de cuina, costura, aprendre a
comptar, ús d’Smartphone, teatre,
balls de saló i moltes més opcions!
· Col·laborar en associacions i projectes (Setmana de la felicitat, carnestoltes, exposicions..)

Com m’apunto a Volun-Ter?
Fent arribar la postal que veuràs al
darrera al Centre cívic Ter, per telèfon, e-mail o personalment.

Projecte de
Voluntariat al
Centre Cívic Ter
Si tens cap dubte posa’t en contacte amb nosaltres!
Telèfon: 972 414 952

VOLS SER VOLUNTARI/
ÀRIA O PARTICIPAR-HI
REBENT CURSOS?

E-mail: ccter@ajgirona.com
O vine els dijous de 9.30 a 11.30 h

VINE AL CENTRE CÍVIC
I INFORMA-TE’N!

- Posem en contacte les persones que volen fer o rebre un
curs.
- Facilitem espais i material per
realitzar els cursos i si cal
formació.

Centre Cívic Ter
C/Can Sunyer 46
17007 Girona

Què oferim?

Tel. 972 414 952
ccter@ajgirona.com

trin en contacte oferint
temps lliure i coneixements a
altres persones, disposades a
rebre’ls, sense demanar res a
canvi.

NOM:____________________
COGNOM:________________
TELÈFON:___________
Correu-e:___________

Taialà, Torre Taialà, Germans Sàbat,
Mas Catofa, Sant Ponç, FontajauXavier Cugat, i Fontajau 1-7) en-

PUC OFERIR:______________________

És un projecte iniciat per
veïns i veïnes, Centre Cívic
Ter i Fundació Oscobe, que
pretén crear una xarxa de voluntariat activa, en què les
persones dels barris de
l’Esquerra del Ter (Domeny-

NECESSITO:________________________

Q u è é s Vo l u n - t e r

Què aconseguim?
“Rebre i oferir”
Aprenem entre veïns i

•

veïnes.
•

Enfortim la xarxa de
relacions veïnals.

•

Reforcem projectes i associacions de l’entorn

*IMPORTANT*
La postal que veus a l’esquerra
serveix per oferir o demanar algun coneixement, i a més ens
permet saber les persones interessades en participar-hi.
No dubtis en fer-nos-la arribar!

