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Vols ser de GREC?
T’interessa el món de la gestió de conflictes i la millora de la convivència?
Memòria anual de GREC (2011)

Fes-te soci/sòcia de GREC

Avantatges:
- Assistència a formacions i promocions exclusives, les anomenades Trobades GREC.
- Descomptes en les formacions organitzades per GREC arreu del territori.
- Descomptes i avantatges en aquests establiments, museus, balnearis...
- Informació de formació (externa) relacionada amb la temàtica de l’entitat.
- Recepció del recull de premsa de l’entitat.
- Accés gratuït a les publicacions de la biblioteca virtual de GREC.
- Correu electrònic personalitzat amb domini "@grecxarxa.org".
- Possibilitat de formar part de la junta de GREC.
- Presència i prioritat dins la borsa de treball de l’entitat.
- Col·laboracions professionals amb GREC.
- Possibilitat de formar xarxa de contactes amb persones interessades en temes de la
convivència i de la resolució de conflictes.
- Participació en els canals comunicatius de l'entitat: xarxa social Facebook, bloc d'El Punt i
el Diari Avui, i butlletí intern de GREC (escrit pels propis socis).
- Suport i/o participació de l’entitat en projectes elaborats pels propis socis.
- Possibilitat d’agrupar-se en comissions d'estudi i d'intervenció, d’acord amb l'especialitat
professional:
- Gent gran.
- Mediació i tècniques innovadores de resolució de conflicte.
- El paper de la dona en la societat i el seu apoderament, especialment en dones d’edat
avançada. També treballem la relació de la dona amb la cultura de la pau.

SÍ, VULL SER SOCI/A!

Fes-te col·laborador de GREC
- Presència a la borsa de treball de l’entitat.
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- Col·laboracions professionals a l’entitat.

SÍ, VULL COL·LABORAR!
Fes-te voluntari/a
- Regala el teu temps. T'ho passaràs bé treballant en equip, amb un projecte comú, i
coneixeràs les "bambolines" de GREC (incorporació segons demanda).

SÍ, VULL SER VOLUNTARI/A!
Fes una donació econòmica
- Col·labora amb la quantitat que vulguis, una o més vegades.
Amb el teu donatiu lluitem contra el risc d'exclusió social i els projectes GREC es fan
realitat. Si vols saber tot el que podem fer gràcies al teu suport, fes una ullada a la
Memòria d'activitats 2010
.

SÍ, VULL&nbsp; FER UNA DONACIÓ

Feu-vos entitat col·laboradora de GREC
- Cedint productes o serveis en benefici dels projectes que realitzem per a
persones en
risc d'exclusió social.
- O bé fent una donació. Amb la vostra ajuda
lluitem contra el risc d'exclusió social i els
projectes GREC
es fan realitat. Si voleu saber tot el que podem fer gràcies al vostre suport, feu una ullada a la
Memòria d'activitats 2010
.
- A canvi, farem difusió de la vostra empresa o entitat a través dels diferents canals
comunicatius de GREC i de les activitats organitzades (20.000 persones d'audiència potencial).

SÍ, VULL SER ENTITAT COL·LABORADORA
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