Ajuntament de Castelldefels
Pl. de l’Església, 1
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 11 50

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA BORSA DEL VOLUNTARIAT DE CASTELLDEFELS
Nom i cognoms:
Adreça:
Data de naixement:
Telèfon:

DNI/NIF:
Municipi:
Adreça electrònica:

Social: col·lectius en situació de vulnerabilitat (drogodependents,
gent gran, infància i adolescència, persones amb privació de
llibertat...).
Comunitari: foment de la participació comunitària, suport
equipaments municipals, temps de lleure, associacions de veïnes i
veïns, etc.
Cultural: suport a la dinamització d’accions culturals, voluntariat
per la llengua, suport logístic festes, difusió de l’acte...
Ambiental: promoure la sostenibilitat i protecció del medi
ambient.
Àmbits d’interès
Pau, Solidaritat i Cooperació: projectes d’ajuda al
(marca amb una X)
desenvolupament, acció humanitària i d’emergència, vulneració dels
drets humans en altres països, etc.
Educació: suport a les diferents activitats que es realitzen a les
escoles municipals (TIC, club lectura, patis oberts, etc.).
Sanitaris: millorar la qualitat de vida de les persones afectades
per una malaltia, així com donar suport als familiars de malalts,
promoure donacions de sang, participar en assistència domiciliària i
hospitals, programes de sensibilització, promoció de la salut i hàbits
de vida saludables.
Esports: suport activitats esportives, organització material, suport
organització d’esdeveniments...
Protecció Civil: suport a activitats de Protecció Civil en situació
d’emergència i/o col·laboració en diferents projectes i accions.
Altres
Disponibilitat
Dilluns: matí/tarda Dimarts: matí/tarda Dimecres: matí/tarda
(encercla l’opció
Dijous: matí/tarda
Divendres: matí/tarda
desitjada)

Cap de setmana: matí/tarda
Experiència en voluntariat
Pertanys a alguna associació? Quina?
T'informem que les teves dades seran incorporades a un tractament per a gestionar la borsa de voluntariat de
l’Ajuntament. La Responsabilitat de Tractament és l’Ajuntament de Castelldefels. Les teves dades seran accessibles
per les entitats que sol·licitin voluntariat i que pots consultar a http://www.castelldefels.org/ca/entitats.asp. Fora
d’aquest accés no seran cedides a tercers. Les teves dades seran conservades fins qui decideixis donar-te de baixa
com a voluntari/a, moment en el que les destruirem. Per a més informació pots consultar la nostra política de
privacitat a www.castelldefels.org.
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels teus drets mitjançant la remissió d’un escrit
dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels (Exercici de drets) o al Delegat de
Protecció de Dades, Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església nº 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o
mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”.
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1. Què creus que pots aportar?

2. Què penses que t’aporta a tu aquesta acció?

4. Creus que necessites formació per poder fer el voluntariat? En quin àmbit?

5. Estaries disposada/at a fer una formació mínima?

Castelldefels a

Signatura de la persona interessada

de

de 20....

Signatura dels tutors legals
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d’aquest accés no seran cedides a tercers. Les teves dades seran conservades fins qui decideixis donar-te de baixa
com a voluntari/a, moment en el que les destruirem. Per a més informació pots consultar la nostra política de
privacitat a www.castelldefels.org.
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels teus drets mitjançant la remissió d’un escrit
dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels (Exercici de drets) o al Delegat de
Protecció de Dades, Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església nº 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o
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