
 

 

OFERTA DE VOLUNTARIAT 
Curs: 22-23  

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 

 

Voluntariat UV en diversitat 

Unitat o servei promotor: diversitats  

 

PROPOSTA 
Denominació  Sensibilització i acompanyament en matèria de diversitat 

Objecte: L’oferta de voluntariat és doble: d’una banda, en sensibilització en 
matèria de diversitat, i d’altra, en acompanyament i mentoria 
d’estudiants LGTBI, racialitzat o de diferent origen ètnic cultural 
especialment de nou ingrés i incoming. 

Tasques  − Disseny i implementació d’un espai multicolor en una biblioteca 
universitària (preferiblement al campus de Burjassot), a determinar 
en funció del perfil i disponibilitat de les persones voluntàries, com 
un punt de trobada i socialització, on es puguen organitzar 
activitats puntuals i s’oferisca un servei d’acompanyament i 
informació a l’estudiantat dels diferents recursos al seu abast; 

− Disseny, difusió i organització d’accions de sensibilització 
(especialment al voltant dels dies 21 de març, Dia contra la 
discriminació racial, o el 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia) 

Data d’inici: Febrer 2023 Data finalització: Maig 2023 

Horari: Amb possibilitat d’ajustar-se a la 
disponibilitat dels participants. Número d’hores: 20 

Lloc de realització: Els campus de la Universitat de València 

Places 15 

Altres condicions de la 
realització: 

Les persones voluntàries s’han de comprometre a: 

− transmetre la informació sobre els recursos i procediments 
universitaris; 

− atendre els dubtes i consultes dels estudiants en la mesura del 
possible, i derivar-ne les qüestions més sensibles a la 
coordinació; 

− mantindre un contacte directe amb la coordinació del 
programa; 

− guardar secret i confidencialitat en relació a les informacions 
que coneguen en l'àmbit del seu voluntariat; 

− participar en la difusió, disseny i implementació de l’espai 
multicolor del seu campus i en almenys una de les accions de 
sensibilització que es proposen. 

 

PERFIL 

Interessos i motivació i 
capacitats requerides. 
 

− Estudiantat amb interès en aquestes qüestions. Es valorarà que 
formen part d’algun col·lectiu d’estudiants de la Universitat i/o 
que treballen en l’àmbit de la diversitat. 

− Compromís i actitud proactiva. 

− Interés a formar-se i participar en les accions del programa. 

 


