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En temps de COVID-19 treballem per
donar suport a qui dona suport!
Seguim oferint serveis a tot el sector associatiu
de la ciutat però, a més, hem desenvolupat serveis,
recursos i accions específiques orientades a facilitar
la tasca de xarxes de suport, casals comunitaris,
entitats, equipaments i ciutadania que està realitzant
accions i projectes per pal·liar els efectes
de la crisi sanitària i social.
Els exposem en aquest catàleg.
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INFORMACIÓ I
RECURSOS PRÀCTICS
Especial COVID-19 a tjussana.cat amb informació i recursos sobre:
>> Dades de contacte de totes les xarxes de suport, per districtes.
>> Normatives i aspectes legals que afecten l’activitat de les
xarxes i entitats.
>> Recursos econòmics i fiscals: subvencions i ajuts, mesures
de suport fiscal i econòmic, etc.
>> Recursos sobre gestió laboral.
>> Recursos sobre gestió del voluntariat.
>> Idees d’organització i bon funcionament per a entitats i
equips: Gestió de cures i emocions, eines i recursos per al
treball i la presa de decisions a distància: reunions virtuals,
foment de la participació online, etc.
tjussana.cat/covid19

ASSESSORAMENTS
Assessorem a entitats, equipaments, xarxes i col·lectius. Ho
fem de manera personalitzada i donant resposta a les seves
necessitats concretes. A càrrec d’un equip de persones expertes en
funcionament associatiu, acció col·lectiva, participació i voluntariat.
En el marc de la pandèmia, assessorem especialment en:
>> Aspectes econòmics i fiscals en l’època de crisi.
>> Modificacions del marc normatiu i legal.
>> Gestió laboral.
Però també oferim assessoraments en:
>> Planificació estratègica
>> Organització
>> Participació
>> Gestió del voluntariat
>> Assegurances
>> Comunicació
Feu-nos arribar la vostra demanda!
tjassessoraments@bcn.cat
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ACOMPANYAMENTS I FACILITACIÓ
DE PROCESSOS COMUNITARIS
Oferim un acompanyament personalitzat a aquelles xarxes,
col·lectius i equipaments que vulguin reforçar la participació i
millorar el seu funcionament, a través de:
>> La millora de la governança democràtica.
>> El foment de l’ètica de les cures.
>> El treball positiu dels conflictes.
>> Estratègies de retorn social i territorial dels projectes, per tal
de promoure’n el seu arrelament.
D’altra banda, els acompanyaments que hem realitzat recentment
en el marc del Pla de Barris ens han permès treballar i obtenir
coneixement sobre les xarxes i les relacions socials de barris com
la Trinitat Vella, La Marina, El Besós-Maresme, La Verneda i la
Pau, el Guinardó, La Teixonera,...
Per a sol·licitar un acompanyament:
acompanyaments@tjussana.cat

FORMACIÓ
L’oferta formativa de Torre Jussana s’ha adaptat a les necessitats
del moment. Destaquem:
>> Gestió del voluntariat (amb la Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS)).
>> Gestió d’assegurances per a voluntariat i entitats (amb la
Coopertiva Arç, FCVS i Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)).
>> Llei de protecció de dades en la gestió del voluntariat.
>> Facilitació i realització de sessions i assemblees virtuals.
>> Comunicació i ús de les xarxes socials.
>> Eines informàtiques per a la gestió de dades de la base social.
Aquestes formacions s’ofereixen de forma periòdica. Però també
oferim formació a mida sobre temàtiques a demanda.
Per consultar oferta formativa:
tjussana.cat/formacio
Per fer una demanda de formació a mida:
tjformacio@tjussana.cat
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CESSIÓ D’ESPAIS
Oferim espais per a reunions, assemblees i activitats de col·lectius
i entitats, adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, en un
emplaçament tranquil i relaxat, envoltat d’espais oberts.
Oferim els següents espais:
>> Espai exterior per a activitats a l’aire lliure amb superfície
de 300 m2.
>> Sala polivalent i versàtil amb gran capacitat.
>> Sales interiors per a reunions de màxim 5-6 persones.
I en temps de COVID-19 obrim els espais exteriors del centre
a les escoles i a les entitats d’associacionisme educatiu (caus i
esplais), amb cita prèvia.
Més informació i sol·licitud d’espais:
tjussana.cat/espais
tjussana@bcn.cat
Les sol·licituds d’espai cal fer-les amb la màxima antelació possible. (Mínim una
setmana abans)

PUBLICACIONS
Editem publicacions amb informació i recursos útils sobre com
gestionar qüestions clau per al bon funcionament d’entitats i
grups informals sense ànim de lucre.
tjussana.cat/publicacions

TAULELL D’ANUNCIS
Publiquem a tjussana.cat les crides de voluntariat d’entitats i
xarxes per fer-les arribar a la ciutadania.
També publiquem ofertes de materials i espais d’interès a
disposició de les entitats.
tjussana.cat/voluntariat
tjussana.cat/materialsiespais
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TREBALLEM EN COL·LABORACIÓ AMB:

Consell d’Associacions de
Barcelona (CAB): Plataforma
associativa de la ciutat i
entitat gestora del centre.
Ofereix assegurances per
aquelles entitats constituïdes
que no disposin de cobertura
d’assegurança de voluntariat.
cab.cat
associacions@cab.cat

Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS):
Donen resposta a les demandes
de les xarxes de suport i entitats
d’acció social que gestionen
i mobilitzen voluntariat no
adscrit a cap entitat constituïda
formalment.
voluntaris.cat
Per a sol·licitar el servei
d’assessorament:
info@voluntaris.cat

Centre de Recursos per les
Associacions Juvenils (CRAJ –
CJB): ofereixen assessoraments,
acompanyaments, formacions
a mida, materials,... per
associacions i col·lectius de
joves que desenvolupin tasques
de suport.
crajbcn.cat
info@crajbcn.cat

Arç Cooperativa, Previsora
General i Agrupació AMCI:
com a proveïdores del programa
d’assegurances per a les
persones de les xarxes de suport
i Casals Comunitaris.
(Aquest servei es fa per mediació de la
FCVS o el CAB).

ESTEM AL VOSTRE SERVEI!
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 | 08035 Barcelona
932 564 118 | tjussana@bcn.cat
tjussana.cat

