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Acompanyament i suport a
persones en cerca de refugi.



1 dia a la setmana durant 2 hores,
al Campus de la UAB o a l’entorn
proper. En horari variable, de matí
o tarda.



Acompanyament social
individualitzat i activitats de suport
a l’aprenentatge de l’idioma.



Accions de sensibilització i
mobilització al campus de la UAB.

www.uab.cat/fas - fas.acollida@uab.cat - 93.581.40.41

Programa Acollida a persones refugiades
En un context global marcat per la continuada vulneració del dret d’asil que pateixen les
persones en cerca de refugi, el Programa Acollida té l’objectiu de contribuir a la plena
integració de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus
de la UAB a través de la implicació de la població universitària en el desenvolupament
d’accions d’acollida i acompanyament així com a través de la realització d’accions de
sensibilització i mobilització ciutadana.
A QUI S'ADREÇA?
El programa està dirigit a persones
refugiades i sol·licitants de protecció
internacional que es troben en fase de
primera acollida i que resideixen al Campus
de la UAB.
COM POTS PARTICIPAR-HI?
Persones amb domini de l’entorn que
disposin d’habilitats socials i comunicatives,
sensibilitat i interès en qüestions socials,
coneixements avançats d’anglès i/o francès.

QUAN I ON?
La dedicació és d’un cop a la setmana,
durant 2 hores, en horari variable de matí o
tarda al campus de la UAB i a l’entorn proper.
El compromís mínim és de sis mesos.

OPCIONS DE VOLUNTARIAT:
+ Acompanyament social: Suport a la inclusió social i acompanyament per a
l’autonomia de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus.
Es tracta d'un projecte de mentoria orientat a facilitar el coneixement de l'entorn i oferir
suport i guiatge a través de la creació d'un vincle de confiança.
+ Grup d’acció: Disseny i realització de campanyes i accions de sensibilització i
mobilització per la defensa dels drets de les persones en cerca de refugi.
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