
Accións formativas Outubro-Decembro 2012

XUNTANZA DE PERSOAS VOLUNTARIAS
Martes 2 de Outubro as 19:00 h.
Presentación programa formativo e de actividades

Curso de:  INICIACIÓN Ó VOLUNTARIADO  - 8 horas 
Datas: Martes 16 e Mércores 17 de Outubro

Horario: 17:00 a  21:00 horas
Resume de contidos:
• Introdución ao voluntariado
• Sentido e valores da acción voluntaria
• As entidades de acción voluntaria
• Voluntari@: Motivacións e perfís
• Dereitos e Deberes do voluntariado
• O Compromiso de Voluntariado,
• Accións de voluntariado no Concello de Vigo

XUNTANZA de persoas voluntarias en ACOMPAÑAMENTO
Mércores, 24 de outubro as 19:00 h. 
Tema debate, aplicacións da intelixencia emocional ao traballo voluntario. 

XORNADA “No hablo de oídas”
Martes, 30 de outubro  as 18:00 h.  

Curso de: PREVENCIÓN DE RISCOS na acción voluntaria – 9 horas
Datas:  13-14 e 15 de Novembro
Horario: 17:30 a  20:30 horas
Resume de contidos:
- DEFINICIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGO

Conceptos fundamentales.
- ÁMBITOS Y RIESGOS DE LAS ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO

Ámbito de actuación del voluntariado.
Condiciones de seguridad y aplicación en la acción voluntaria.

- PREVENCIÓN EN EL VOLUNTARIADO
Incidencia de los riesgos.
Carga física y Carga mental.
Medidas preventivas.
La insatisfacción en la actividad del voluntariado.

Curso de:  INTELIXENCIA EMOCIONAL para persoas voluntarias  - 6 horas 
Datas: 27 e 28 de Novembro
Horario: 18:00 a  21:00 horas
Resume de contidos:
• Que é a intelixencia emocional
• Qué aplicacións ten na acción voluntaria
• Autocoñecemento, Autocontrol e motivación
• ... 



PROGRAMA DE FORMACIÓN _2012
Oficina Municipal de Voluntariado

Concello de Vigo

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

Nome:

Apelidos:

Enderezo:

Localidade: Código Postal:

Provincia:

Teléfonos fixo/móbil:                                                      /       

Correo electrónico:

Accións nas que desexo participar:

Xuntanza de Persoas Voluntarias 2 de Outubro

Curso Básico de INICIACIÓN Ó VOLUNTARIADO  16 e 17 de outubro

Xuntanza para persoas voluntarias en acompañamento 24 de Outubro

Xornada “No hablo de oídas” 30 de outubro

Curso PREVENCIÓN DE RISCOS na acción voluntaria 13, 14 e 15 de Novembro

Obradoiro INTELIXENCIA EMOCIONAL para persoas voluntarias 27 e28 de Novembro

Data:        de                        de 2012 Firma (indispensable):

De conformidade co establecido na LOPD nº 15/1999 informámolo de que os datos persoais recollidos na presente ficha de inscrición se 
incorporarán a un ficheiro da Oficina Municipal de Voluntariado, co obxecto de que esta poida efectua-lo tratamento, automatizado ou 
non, de tales datos coa finalidade de tramita-la súa solicitude de inscrición e expedir, se é o caso, o correspondente diploma.
A negativa a facilita-los datos requiridos leva consigo a imposibilidade de tramitar a devandita solicitude. Vostede poderá exercita-los  
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de conformidade co establecido na lexislación vixente, dirixíndose por escrito ó 
Concello de Vigo

Oficina Municipal de Voluntariado
Concello de Vigo. Praza do Rei s/n, 36202

FAX número:  986433636
ofi.voluntariado@vigo.org
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