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Aquest trimestre
us volem parlar de...
FER VOLUNTARIAT
AL CASAL DELS INFANTS
El voluntariat és una peça clau per les entitats socials, perquè gràcies a la col·laboració desinteressada de les persones voluntaries les ONG podem contar amb el
suport que els equips necessiten per tirar
endavant els nostres projectes cada dia.

El voluntariat consisteix en dedicar una part del teu
temps a col·laborar amb una causa solidaria.
El voluntari o voluntaria és la persona que es compromet de forma desinteressada a ajudar als altres, de forma organitzada en el si d’una institució
o projecte.
Si vols fer voluntariat, és important que escullis una entitat amb la
que comparteixis valors i amb la que et sentis còmode amb el tipus d’activitats que fan i els col·lectius amb qui treballen, per exemple, en el cas del
Casal, que t’agradi relacionar-te amb infants i joves.

Des d’un punt de vista més centrat en valors, es pot
definir la persona voluntària com aquella que:
Actúa a favor dels altres o de la comunitat en general.
És solidària i compromesa amb l’entorn, la comunitat i la societat.
Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació.
És sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn
enteses com un global.
Decideix des de la convicció personal passar a l’acció.
És una persona activa, dinàmica, emprenedora, responsable i
disposada a assumir compromisos.
Actua coordinadament en el marc d’una organització.
Dóna sense esperar res a canvi.

Què haig de fer si vull
fer voluntariat al Casal
dels Infants?
El primer que has de fer si vols fer
voluntariat al Casal dels Infants és
contactar amb el departament de
voluntariat de l’entitat, que et citarà
per una sessió informativa. A continuació et faran una entrevista individual, que servirà per coneixe’t millor, saber què t’agrada fer, i a quin
dels territoris on treballem (Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona,
Santa Coloma de Gramenet o Salt)
t’agradaria fer voluntariat.
El voluntariat s’adapta a la teva
disponibilitat horaria (dies de la
setmana que vols venir, matí o tarda), només es demana un compromís mínim de tres mesos (excepte
pel voluntariat jove de les activitats
d’estiu) i respectar els horaris pactats, donat que els equips educatius
conten amb tu, i que treballem amb
infants que estableixen uns vincles
amb els voluntaris i voluntàries i no
seria convenient que cada dia els
acompanyessin persones diferents.

Si vols contactar amb el nostre equip de voluntariat pots fer-ho a
través del correu voluntariat@casaldelsinfants.org o del telèfon 682 200 911 (també et respondrem per whatsapp).

Per què fer voluntariat
al Casal dels Infants?
El Casal dels Infants és una associació de persones voluntàries. El seu
òrgan de govern, a efectes legals,
és l’Associació, formada per una assemblea de socis/es de 25 a 30 persones voluntàries, d’entre les quals
s’escull una junta directiva i un/a
president/a.
La resta de l’equip que conforma
el Casal està format per l’estructura de persones contractades (amb
diferents categories professionals),
les persones voluntàries i l’alumnat
en pràctiques d’estudis afins al món
social i educatiu que aporten valor i riquesa a l’actuació del Casal.
Aquests col·lectius treballen a diferents projectes de forma conjunta i
coordinada per portar a terme els
objectius de l’entitat.
L’estreta col·laboració entre professionals contractats i persones voluntàries té efectes multiplicadors sobre
l’energia i els valors que cadascú hi
aporta.

Som un equip de
1.017 persones, de
les quals 653 són
persones voluntàries,
165 persones en
pràctiques i 199
contractades.

Qui pot fer voluntariat?
Qualsevol persona major de 16 anys pot ser voluntari/a durant les
activitats d’estiu, i a partir dels 18 anys a qualsevol activitat de les que
duem a terme durant tot l’any.
L’únic que es necessita és estar motivat i tenir-ne ganes. No hi ha límit
d’edat, al Casal hi fan voluntariat tant nois i noies joves com persones de
65 anys. Totes i tots sumen i aporten valor.
El voluntariat és un aprenentatge per als i les joves, que es troben per primera vegada en un entorn laboral, i també una oportunitat per a les persones adultes, que poden transmetre la seva experiència als nens, nenes i
joves del Casal.
Els professors i les professores també ens aporten molt de valor i poden fer
voluntariat educatiu, donant un cop de mà en els espais d’estudi i el reforç
acadèmic presents a tots els nostres serveis.
A més, el voluntariat (o les pràctiques) són una oportunitat pels i les joves
que cursen estudis relacionats amb l’àmbit social, per acostar-se a diferents col·lectius i realitats i fer-se una idea més clara d’on els agradaria
acabar treballant.
El voluntariat és una experiència de creixement personal, un aprenentatge i
un intercanvi humà potent i enriquidor, que et farà sortir del teu món i descobrir que ben a prop teu hi ha persones que viuen realitats molt diferents.
El voluntariat et fa aterrar i valorar molt més el que tens i sovint dones per
descomptat.

Coneix l’esperiència de la Marta i la Júlia, voluntàries del Casal:

eos
Mira els víd
Marta

Júlia

HISTÒRIES

DE SUPERACIÓ
MOHA TOUIL
La reforma del Reglament d’Estrangeria aprovada a mitjans de l’octubre passat al Consell de Ministres va ser una gran notícia per
als joves estrangers extutelats. Passaven a tenir autorització de treball al sortir del centre
de protecció de menors, i es flexibilitzaven els
requisits d’ingressos per renovar el permís de
residència. S’acabava, en bona part, l’atzucac
en què han viscut els últims anys joves com
en Mohamed, participant del nostre Servei de
Transició a l’Autonomia.

l Servei de Transició a l’Autonomia
(STA) del Casal dels Infants acompanya joves sense habitatge estable que volen adaptar-se a la seva
nova realitat després d’un procés
migratori, teixir una xarxa de suport
i valer-se per si mateixos econòmicament.
El servei els ofereix habitatge en un
dels quatre pisos de l’entitat, tres de
nois i un de noies. Amb l’acompanyament dels educadors i les educadores, es defineix un pla de treball i
es vincula als/les joves a processos
de formació i inserció, que inclouen
pràctiques a empreses on, si aprofiten l’aprenentatge i es dóna l’oportunitat, acabaran rebent una oferta
de feina.

El Mohamed va arribar del Marroc
amb 16 anys i el van tutelar en un
centre de protecció de menors fins
als 18.
En sortir-ne, s’havia de valer per ell
mateix, tenia un permís de residència però no tenia autorització de treball.
Buscant una sortida, va adreçar-se
al nostre Servei de Transició a l’Autonomia (STA), ubicat al carrer del
doctor Dou del barri del Raval de
Barcelona, a través del qual va començar a viure en un pis compartit
amb altres joves al barri de la Sagrada Família.
Es va posar a estudiar un grau mitjà en Atenció a persones en situació
de dependència, i després Integració Social.
Un any més tard va poder renovar
el permís de residència temporal
per dos anys més, encara sense autorització de treball. El cop va arribar quan li va tocar la segona renovació:

“Em demanaven més de
2.200 euros d’ingressos
mensuals propis per fer
la renovació. Ni treballant hauria pogut aconseguir-los!”.

Si no es podien demostrar aquests
ingressos, l’altra opció que tenien
aquests joves era aconseguir un
contracte laboral d’un any amb un
sou equivalent al salari mínim a jornada completa:

“Per aconseguir un contracte, tenint un permís de
residència que no autoritza a treballar, doncs ningú
et podrà contractar, a més
demanaven un contracte
a jornada completa d’un
any, que ni la gent nascuda aquí ho té. Era molt difícil”.
El Mohamend ens comenta que en
aquella època no parava d’enviar
currículums i cartes de recomanació, que va fer moltes entrevistes,
però que quan arribava el moment
de contractar-lo li deien que no volien fer els tràmits necessaris perquè
els era molt més fàcil si contractaven una persona amb DNI.
No tenir el permís de residència li
ha generat un munt d’obstacles en
el seu dia a dia: “El primer i el més
important és la família, que vaig estar tres anys sense veure’ls. Tampoc
podia fer moltes formacions, ni treure’m el carnet de conduir, fer-me
una targeta bancària, apuntar-me
a un gimnàs… Qualsevol dret bàsic
del que jo em veia apartat perquè et
demanen el permís de residència”.

El Mohamend opina que les deisgualtats amb les que s’han trobat
els joves en la seva situació per
exercir aquests drets bàsics són fruit
d’una societat racista i capitalista:
“Que si vols formar-te, independitzar-te, llogar un pis i treballar com
qualsevol altre jove, no pots fer-ho,
i que això només fa que augmentar
el risc d’exclusió”.

QUÈ HEM APRÈS
DELS I LES ALUMNES
En els processos d’Aprenentatge i Servei Comunitari que des
d’Escola Suma realitzem amb els centres educatius, treballem
la desigualtat dels col·lectius en risc d’exclusió a través de diferents activitats. Una d’elles posa el focus en la situació que viuen
molts nens i nenes que realitzen processos migratoris amb les
seves famílies i, un cop aquí, començen a una nova escola o
institut. La primera dificultat amb la que es troben és la barrera
de la llengua, que els impedeix seguir les classes amb normalitat
i també relacionar-se amb els altres nens i nenes. Això pot generar ens els nens i nenes nouvinguts molta frustració i solitud.
Vam demanar a l’alumnat de 3er d’ESO de l’Institut Ernest
Lluch que fes propostes per facilitar l’acollida a les escoles
de l’alumnat provinent d’altres països, i aquestes són algunes de les idees que van sorgir:
“Estaríem amb la persona perquè no es sentís sola”
“Faríem tot el possible per ajudar-la a aprendre l’idioma”
“Intentaríem fer que es sentís a gust i l’ajudaríem en tot el que
poguéssim”
“Buscaríem altres maneres de comunicar-nos”
“Abans de l’arribada del nou alumne, estaria bé que s’avisés a
la classe de quina és la seva situació, perquè el grup n’estigués
assabentat, pogués ajudar-lo millor i donar-li suport”.
“Fer que l’alumne no es sentís diferent, incloure’l i fer-lo sentir
part del grup”

SENSIBILITZACIÓ
I MOBILITZACIÓ
SENSIBILITZACIÓ GENER-ABRIL 2022
Durant els primers mesos de l’any hem pogut reprendre les activitats presencials a les escoles i estem molt contentes de poder intercanviar de nou
cara a cara amb l’alumnat. Hem realitzat xerrades de sensibilització sobre
la desigualtat social i la diversitat cultural i donat a conèixer l’acció social
del Casal dels Infants a aquests centres educatius:
LEstonnac
CIC SOM VIA
Frederic Mistral Tècnic Eulàlia
Escola Pia balmes
Escuela Suiza
Ceir Arco Villarroel
Salesians Sarrià
IES Francesc Ribalta

MOBILITZACIÓ GENER-ABRIL 2022
Les accions solidaries de mobilització a favor del Casal organitzades per
les escoles ens donen suport per poder continuar tirant endavant els 55
serveis socioeducatius per infants, joves i famílies en risc d’exclusió.
L’Escola Solc va organitzar una recollida de material escolar i targetes de
transport entre l’alumnat de 6è, i en motiu de Sant Jordi, l’alumnat de 2n
d’Integració Social de Ceir Arco Villarroel van crear roses i punts de llibre
amb materials reciclats que van vendre en una acció solidaria de captació
de fons a favor del Casal dels Infants.

“Organitzar accions d’aquest tipus a l’escola té un impacte molt positiu en els nens i nenes, els ajuda a ser
conscients de lo afortunats que són i de les desigualtats
existents a la nostra societat”.
Mayra Alejandra Tassone - Representant de l’AFA
i responsable de les accions solidàries de
l’Escola Torrent d’en Melis

Moltes gràcies a totes les escoles i AFA
que ens doneu suport en la nostra lluita contra les desigualtats!

Si voleu que realitzem una xerrada de sensibilització
al vostre centre o organitzar una acció solidaria,
contacteu amb escolasuma@casaldelsinfants.org

