
 OFERTA VOLUNTARIADO 

SANTIAGO DE COMPOSTELA-

GALICIA 

>> PROGRAMA DE SOLICITANTES DE ASILO E 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

NOME DO PROGRAMA 

Programa de Solicitantes de Asilo e Protección Internacional: as clases de español-

conversa-  dirixidas a persoas solicitantes de protección internacional e migrantes adultas 
residentes en Santiago de Compostela, está orientado a apoiar o seu proceso de inclusión. A 
aprendizaxe do idioma é a base para desenvolverse autónomamente na sociedade de acollida. 
É un proxecto de formación, intercambio, participación e convivencia dende o que se entende 
o voluntariado como unha oportunidade para practicar o apoio mutuo e maximizar a nosa 
capacidade de impulso de cambios sociais cara sociedades máis xustas.  

 
 

ACTIVIDADE VOLUNTARIA 

Tarefas a desenvolver polo/a voluntario/a: 

 Apoio no proceso de aprendizaxe do idioma de persoas solicitantes de protección 
internacional e migrantes residentes en Santiago de Compostela. 

 Creación de espazos de intercambio entre a sociedade civil e as persoas migrantes. 

 Reunións de coordinación co equipo técnico. 
 

 GRUPO DE BENEFICIARIOS 

Persoas refuxiadas e solicitantes de protección internacional 

HORA E LUGAR 

A partir de outubro 2022, 2 horas semanais 

 ITINERARIO 

 Primeira entrevista previa para explicar o proxecto. 

 Asistencia a unha sesión de formación sobre voluntariado. 

 Apoio e seguimento permanente por parte do equipo do proxecto. 

PERFIL PERSOAL 

 Residir na localidade de Santiago ou en concellos próximos. 

 Buscamos voluntarios e voluntarias cun perfil social e educativo, aínda que valoramos 
outro tipo de persoas con experiencia e/ou motivación no traballo con persoas 
migrantes. 

 Valoramos cualidades como a responsabilidade, a solidariedade, o respeto mutuo, a 
iniciativa, a organización, a comunicación interpersoal e o traballo en equipo. 

 Compartir os valores que guían as actuacións do Movemento pola Paz dende un 
enfoque de dereitos humanos e pacifista. 

. 
 

 COMPROMISOS ESIXIBLES 

Compromiso mínimo do voluntario coa Entidade: Participación activa, compromiso, 

responsabilidade e continuidade no proxecto. -Dispoñibilidade de, alomenos, dúas horas 

semanais de luns a venres, en horario de mañá ou tarde. 
 

 COMO INSCRIBIRSE 

Data límite de inscrición: 14 /10/2022 

Interesados enviar CV a i.allahham@mpdl.org 


