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Cooperació de proximitat

J      oves en Acció ofereix 
a joves de la ciutat in-
teressades a partici-

par en iniciatives solidàries 
l’oportunitat de realitzar 
un voluntariat a les princi-
pals entitats de cooperació 
locals. 
Després de detectar les ne-
cessitats d’aquelles entitats 
de cooperació que busquen 
implicar una persona jove 
en tasques locals, les ajudem 
a trobar i seleccionar el o la 
col·laboradora més adient 
i les orientem sobre la seva 
incorporació a l’entitat.  
Comptar amb el vostre su-
port permet a les entitats 
revitalitzar i actualitzar els 
seus projectes, millorar la 
seva comunicació a través de 
nous llenguatges i garantir la 
seva continuïtat en el futur. 

Però el projecte també  
beneficia els i les joves par-
ticipants, ja que us permet 
gaudir d’una experiència la-
boral, relacional i formativa 

certificada, obtenir un cer-
tificat de voluntariat i, fins 
i tot, realitzar les vostres 
pràctiques. 

El programa Joves en Acció 
té com a objectiu potenciar 
el valor de la cooperació i la 
solidaritat entre els i les joves 
de Sabadell. Per assolir aquest 
objectiu es desenvolupen 
diferents activitats com la 
dinamització de càpsules 
formatives als centres 
educatius, el disseny i difusió 
de materials de comunicació, 
i l’organització d’intercanvis 
juvenils i altres accions de gran 
format per tal de fomentar 
la sensibilitat i l’empatia 
dels i les joves i acostar-
los a realitats, perspectives i 
problemàtiques d’arreu del 
món.
El programa és gestionat des 
de les seccions de Joventut 
i Cooperació de l’Àrea de 
Feminismes, Benestar animal i 
Participació de l’Ajuntament 
de Sabadell i amb el suport 
econòmic de la Diputació de 
Barcelona. Per tal de poder 
desenvolupar el programa 
d’accions i activitats 
vinculades es compta amb 
la col·laboració de l’entitat 
Taller d’Art, Cultura i Creació.

Contribueix a la defensa dels drets humans!
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Potenciem el paper dels i les joves de 
Sabadell com a motor de canvi i en la 

construcció d’un món més solidari



Si ets jove i de Sabadell, pots canviar el món!  

BUSQUEM  
SUPERPODERS

Les entitats de cooperació de la ciutat cerquen joves per col·laborar en els seus projectes en l’àmbit local a través de 
la sensibilització de l’alumnat a les escoles, la gestió de les xarxes socials de l’entitat o la traducció de textos.

Consulta els perfils demandats, comprova si algun encaixa amb els teus interessos i inquietuds, i, si és així, envia la 
candidatura al contacte indicat a l’oferta de voluntariat.
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la sensibilització de l’alumnat a les escoles, la gestió de les xarxes socials de l’entitat o la traducció de textos.
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candidatura al contacte indicat a l’oferta de voluntariat.
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Sonrisas de Bombay Fundació SiD Moskitia Lliga dels Drets dels Pobles

Ajuntament de Sabadell

Taller d’Art, Cultura i Creació

Agermanament  
Sense Fronteres 

Aspiren a un món lliure de pobresa i 
d’injustícies, en el qual totes les perso-
nes gaudeixin de la llibertat, els drets 
humans i una vida digna. Per això, volen 
transformar la realitat de les persones 
vulnerables al tràfic humà i les seves fa-
mílies, per fomentar l’empoderament de 
les comunitats, assolint així canvis soste-
nibles.

Aquesta ONG de cooperació internaci-
onal executa els seus projectes a la regió 
selvàtica de La Moskitia d’Hondures, a 
banda d’activitats de sensibilització i edu-
cació en valors a Catalunya.

ONG que treballa pel reconeixement 
dels drets dels pobles, el foment de la 
cultura de la pau i la transformació soci-
al, amb l’objectiu principal d’aconseguir 
la justícia global.

L’administració que governa la ciutat i 
que representa els i les sabadellenques.

Entitat sense ànim de lucre amb una tra-
jectòria consolidada des de 2010 en el 
disseny, creació i gestió de projectes soci-
oeducatius, culturals i internacionals en 
l’àmbit juvenil. La conformen joves que 
treballen amb joves a través de l’art i la 
cooperació per la transformació social i 
l’empoderament juvenil. 

Associació que promou la cooperació per 
al desenvolupament de col·lectius vulne-
rables en pro de la justícia global a l’àrea 
del Camerun oferint oportunitats per a 
transformar i millorar la vida de col·lec-
tius a través de la defensa dels drets hu-
mans i la perspectiva de gènere, impul-
sant la sensibilització, l’acció voluntària 
i la cultura de la solidaritat, i generant 
confiança a la societat pel que fa a la rea-
lització dels projectes.

• Contacontes a les escoles
• Gestió de xarxes socials
• Tasques administratives
• Disseny gràfic
• Monitoratge i coordinació de voluntariat
• Traducció d’anglès

• Actualització i dinamització d’activitats  
a les escoles

• Tasques administratives
• Disseny gràfic
• Gestió de xarxes socials i pàgina web

• Contacontes a les escoles
• Disseny gràfic i difusió

• Comunicació en l’àmbit social
• Disseny gràfic
• Edició de vídeos 
• Gestió de xarxes socials

• Participació en projectes del  
Cos Europeu de Solidaritat • Dinamització d’activitats a les escoles 

i instituts

moskitia.org

dretsdelspobles.org

sabadell.cat
taccbcn.com

agermanament.org

sonrisasdebombay.org

sidmoskitia@gmail.com

info@dretsdelspobles.org

cooperacio@ajsabadell.cat
internationalprojects@taccbcn.com

mtorrasbajona@gmail.com

Per a més informació

689 32 19 45

Per a més informació

Atenció els dimarts de 16.15 a 18 hores. Demana cita prèvia:
oficinajove@ajsabadell.cat

Contacta amb l’assessoria de mobilitat internacional de l’Oficina 
Jove de Sabadell on trobaràs informació, orientació i assessorament 
sobre les opcions que tens al teu abast per fer un voluntariat  
a l’estranger.

ESCANEJA’M

Troba les entitats al mapa

Amb el suport de

info@sonrisasdebombay.org
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