26/07/2019

PROXECTOS VOLUNTARIADO - Campus de Pontevedra
ENTIDADES COLABORADORAS
AMENCER-ASPACE
Rosalina Domínguez Dopazo
986857680
direccion.pontevedra@amencer-aspace.org
De luns a venres de 10:00 a 15:00 horas.

Posibilidade de engadir máis proxectos que
sexan do voso interese

PROXECTOS / PROGRAMAS
Programa: Proxecto de visibilidade das capacidades que teñen as persoas con diversidade funcional a través do asesoramento
e fomento da creatividade e novas técnicas a implementar no taller artístico de AMENCER-ASPACE
Desenvolvemento: Por curso escolar
Obxectivo xeral: Estar na mellora continua do taller artístico de amencer acercando aos futuros profesionais da arte as
capacidades e o modo de facer dende a discapacidade. apoiando, intercambiando coñecementos e asesorando en novas
técnicas a implementar neste taller.
Obxectivo específico: Acercarse a realidade dun colectivo e axudar a facelos visibles a través da arte
Destinatarios do programa: Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual
Nº aproximado das persoa beneficiarias: 17
Perfil das persoas voluntarias: Alumnos/as debelas artes que queiran coñecer o taller artístico de Amencer-Aspace, aportar
melloras no seu dia a dia para facer mais visible as súas capacidades, sumando aprendizaxes
Función da persoa voluntaria
− Colaborar no taller artístico de Amencer-Aspace, nas actividades propias que se desenvolven no mesmo.
− Apoiar aos usuarios do centro nas actividades artísticas que desenvolvan.
− Aportar a responsable do taller as súas inquedanzas e melloras para que a arte se converta nunha ferramenta de
visibilidade das capacidades
Actividades que van a desenvolver:
− Actividade de pintura con axudas técnicas
− Actividade de artesanía
− Outras actividades que se poidan desenvolver no taller artístico
Lugar de realización das actividades: Centro de día Amencer-Aspace. Rúa Iglesias Villaverde, s/n (Baixo do edificio de
maiores de Campolongo) Pontevedra
Tempos de dedicación das persoas voluntarias: O tempo que poidan adicar no horario que vai dende as 10.30 ás 16.30
horas de luns a venres
Nº total de voluntarios/as necesarios: Máximo 2/día
Data de inicio/incorporación e de finalización/saída: De setembro a decembro
Observacións/outros comentarios: Dado que este taller artístico de AMENCER é permanente e todos os cursos funciona con
actividades diferentes, podería ofertarse ao voluntariado que queira participar todos os cursos.

