
CURSOS

ANEM A CAPTAR VOLUNTARIAT (Semipresencial)
Sessions presencials: 07/10/2021 de 9 a 14 h i 30/11/2021   
de 10 a 14 h
Activitats i treball en línia: del 7/10 al 30/11
INSCRIPCIÓ AQUÍ

LA RESPOSTA EMOCIONAL EN SITUACIONS CRÍTIQUES 
(En línia)
Inici del curs 10 de novembre
Formació asincrònica a realitzar en un termini de 
10 dies aproximadament
INSCRIPCIÓ AQUÍ

KIT D’EINES I RECURSOS ONLINE PER A LA PARTICIPACIÓ 
INTERNA (En línia)
Dimecres 17 de novembre, de 18 a 21 h
INSCRIPCIÓ AQUÍ

NOU PROGRAMA D’IMPULS A LES ENTITATS

Programa específic per a cada entitat on es rebrà formació 
i assessorament personalitzat per donar a conèixer la 
vostra entitat, proposar relacions de col·laboració amb les 
empreses de la ciutat, i com fer per establir-ne relacions 
enriquidores i de recorregut

SESSIONS FORMATIVES
Dimecres 20 i 27 d’octubre, de 18 a 20 h
INSCRIPCIÓ AQUÍ

SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE

Des de l’Oficina de Voluntariat de Sant Cugat s’ofereix 
un servei d’assessorament per a entitats sense ànim de 
lucre per a resoldre dubtes sobre àmbits diversos (jurídic, 
econòmic, fiscal, laboral, assegurances, etc.)

El servei és gratuït i individualitzat. Només cal que ompliu el formulari 
de sol·licitud que trobareu a: 

VOLUNTARIAT.SANTCUGAT.CAT/ASSESSORAMENT

Més informació a
CENTRESCULTURALS.SANTCUGAT.CAT

https://docs.google.com/forms/d/1RKxz8no4GPZP1YQQuuw0UWzp9g2bBgI4Nv3X8W4TvPA/viewform?edit_requested=true
https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-cursos/-/curso/639258
https://centresculturals.santcugat.cat/15439/curs/7851/
https://santcugatfeina.cat/formar-se/oferta-formativa-empresarial
http://voluntariat.santcugat.cat/assessorament/
https://centresculturals.santcugat.cat/
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