Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL - Matèria Transversal curs
2018-2019
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut
Nom de l’entitat o institució
Associació Lleidatana per a la Síndrome de Down, “Down Lleida” .

Nom i descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
Els projectes en els quals col·laboren cada any els alumnes de crèdits de matèria transversal són
els següents.
Dins del Departament d’Oci, Temps de Lleure i Voluntariat poden participar en dos projectes: el
projecte Fem kolla i el projecte JOHIVAIG.
El projecte Fem Kolla: que és un projecte d’oci i temps de lleure de Down Lleida, que permet als
joves de l’entitat participar en l’esfera socio-lúdica de Lleida i província, d’una forma
completament normalitzada.”
En aquest projecte, cada cap de setmana es realitzen activitats en funció del cronograma
establert, establint que cada grup realitza una activitat d’oci cada dues setmanes (bisetmanal),
quedant així dos caps de setmana al mes a lliure disposició dels joves de
l’entitat per realitzar altres activitats ja familiars o en altres ens. El fet de tenir 6 grups implica que
cada cap de setmana s’efectuïn activitats i que cada cap de setmana necessitem voluntaris per fer
l’acompanyament i donar el suport adient per l’execució de les sortides.
La inclusió de les persones amb discapacitat en grups de temps lliure normalitzat fa que les
demés persones les acceptin tal i com són i ens ajudarà a assolir l'objectiu principal de l'entitat:
Millorar la Qualitat de vida de les persones amb Síndrome de Down i discapacitat intel·lectual.
El projecte de JOHIVAIG és un projecte on els beneficiaris no són els joves de la nostra
Associació, sinó que aquests, nois i noies amb Síndrome de Down o altres discapacitats
intel·lectuals són els que realitzen les accions de voluntariat en altres entitats,
organitzacions, associacions, etc.
Aquest projecte, és un pas més per a que aquests joves puguin créixer i madurar
integralment com a persones i passin a formar part activa de la societat en la qual conviuen,
alhora que reforcin un seguit de valors i actituds davant dels diversos col·lectius.
El projecte té per objectius potenciar la inclusió i normalització de les persones amb síndrome de
Down i altres discapacitats intel·lectuals a la seva comunitat, motivar als joves participants pel
compromís vers la seva comunitat i promoure el canvi de mentalitat de l'entorn de les persones

amb discapacitat, oferint una visió normalitzadora.
L’horari d’actuació d’aquest projecte, és igual que el del Fem Kolla, els dissabtes a la tarda
de 16h a 20:30. En cas de fer suport en tasques d’organització en caminades o curses, l’horari és
els diumenges de 10:00 a 13:00h.

Tasques que realitzarà l’estudiant
Suport i acompanyament en l’execució de les activitats.
Vetllar pel bon funcionament de l’activitat i per la plena integració del jove dins la comunitat.
Facilitar i adaptar els recursos de la comunitat al jove.
Etc.

Aprenentatges que adquirirà l’estudiant

L’estudiant, adquirirà competències bàsiques que li serviran a com intervenir correctament amb
aquest col·lectiu al mateix que també adquirirà valors com el respecte, la inclusió, la
normalització i l’empatia dels diversos col·lectius, etc.

Nombre de crèdits necessaris *

Places que podeu oferir

Demanaríem un mínim de dos crèdits
(50 hores) El necessari per establir un vincle
adient entre el voluntari/a i els joves.

Podem oferir 5 vacants.

Calendari

Horari

El servei es actiu durant tot el curs acadèmic, i L’horari d’actuació dels projectes seran els
dissabtes a la tarda de 16h a 20:30. En cas
les actuacions del voluntariat s’acordaran
d’acord a la disponibilitat dels voluntaris/ies i de fer suport en tasques d’organització en
d’acord també a l’activitat que triïn els joves caminades o curses (JOHIVAIG), l’horari també
potser els diumenges de
10:00 a 13:00h.
Els horaris i les activitats variaran cada setmana en funció de l’agenda cultural
Observacions
de la ciutat de Lleida i de les activitats que triaran els joves.
L’horari establert serà el comentat anteriorment.
* 1 crèdit equival a 25 hores de voluntariat. Els estudiants poden fer com a màxim de 3 crèdits en el mateix projecte.

