
CÀRITAS JOVE
A C C I O N S  J O V E S  D E

V O L U N T A R I A T



Propostes i accions concretes:

• Visites a la Residència d’Ancians(Maó) i al Geriàtric
(Ciutadella):  Cada setmana durant una hora i mitja ens
trobam un grup de joves i adults. La nostra finalitat és estar
a prop d’aquelles persones que es puguin sentir que estan
totes soles, animar-les i a la vegada crear un vincle de
proximitat i relació personal amb elles. Dóna temps a les
persones majors, fes que es sentin estimades, xerrar amb
elles, fer-los una estona de companyia. Elles t’ho
recompensaren...

• Centre Obert: El Centre Obert està obert de dilluns a
dijous de 16:30h a 18:30h. Allà es reuneixen al•lots i al•lotes
de 6 a 14 anys, on gaudeixen del temps lliure participant en
activitats lúdiques i educatives com jocs, dinàmiques,
tallers, excursions, teatre, etc... Es un espai de convivència
intercultural on per mitjà del joc, l’aventura i la descoberta
s’ajuda a la integració. També s’ofereix una espai de reforç
escolar per ajudar-los en els hàbits de l’estudi. I tu jove,
pots aportar la teva alegria i moltes idees per aconseguir
un espai acollidor. (Només a Ciutadella)



• Reforç Escolar: Dona una part del teu temps als al•lots/es
que tenen dificultats en els estudis. Ajuda’ls a agafar hàbits
d’estudi, a reforçar en aquelles assignatures que més els hi
costa, però sobretot  a estar al seu costat per animar-los a
seguir estudiant. El reforç es fa a les parròquies i
comunitats de 16:30h a 18h i de dilluns a dijous. Les
sessions són setmanals.

• Altres accions...:
- Col•laborar en la campanya d’aliments, Càritas
parroquials.
- Col•laborar en la campanya dels sense sostre.
- Informar de les campanyes institucionals.
- Col•laborar informant i venent productes de Comerç Just.

Estem oberts a totes les iniciatives  que ajudin a l’integració
d’aquelles persones que tenen necessi



CRIDATS A SER COMUNITAT

FES-TE VOLUNTARI, DEIXA LA TEVA EMPREMTA!!! NOU LEMA?
ENS TROBARAS A:

MAÓ: CARRER SANTA EULÀLIA, 83 TEL: 971 36 10 01
CIUTADELLA: CARRER FIVALLER, 20 TEL: 971 48 11 37

MÒBIL: 686 20 35 51
CORREU ELECTRÒNIC:

VOLUNTARIAT.FORMACIO@CARITASMENORCA.ORG
TOTS ELS VOLUNTARIAT ES REALITZEN UN DIA A LA SETMANA, UN

MATÍ O CAPVESPRE.

Voluntari/a...?
Hi ha molts motius per fer-se voluntari/a:
• Voler un món millor.
• Donar temps als més necessitats.
• Compartir experiències.
• Conèixer altre gent.
• Transformar la societat per tal de que sigui
més solidària.
• Per estar actiu.
• Estar atent a les necessitats dels altres.
• Per motius de fe.
• Per seguir l’estil de vida de Jesús.
I molts altres motius...


