CONVOCATÒRIA PLACES (2021)
Participació
INSTITUT BONDAT EN ACCIÓ
L’OBSERVATORI

L’Institut “Bondat en Acció”, és fundat el novembre de 2019 per Jaume
Soler, Mercè Conangla i Xavier Guix i un nucli impulsor de persones en el si
de Fundació Ecologia Emocional.

posa el focus en la
cerca de persones i
institucions que fan
accions concretes per
incrementar la taxa de
bondat en la nostra
vida personal, familiar,
escolar, laboral, social,
política.

La seva missió és:
Promoure un model de persona més vinculat a la sensibilitat i cura
per la vida.
Promoure mesures preventives i curatives a l’onada de violència
social present en diferents ecosistemes.
Posar en valor i evidenciar la bondat present a la nostra vida

www.fundacioecologiaemocional.org
/institut-bondat-en-accio/

quotidiana sovint ignorada, amagada i absent dels mitjans de
comunicació.

BUSQUEM:
 Persones de totes les edats i condicions que estiguin disposades a dedicar temps i atenció a identificar
ACCIONS BONDADOSES presents en el seu dia a dia, i aportar-les a L’OBSERVATORI. (Codi 01)
 Persones que vulguin formar part de l’equip de Comunicació i Xarxes Socials per ajudar a disseminar
aquest valor-acció arreu, així com les propostes de l’Institut de la Bondat en Acció. (Codi 02)

DEMANEM:
 Desig de participar com a membre a l’Institut de la Bondat en Acció i aportar generosament temps i
energia a desplegar iniciatives i projectes de millora de les persones i el nostre món.
 Responsabilitat, capacitat de compromís, treball en equip, interès pel món de les emocions, els valors i
l’acció.
 Compromís i assistència regular a les trobades que es programin aproximadament 4 hores mensuals on
compartirem el treball que cadascú hagi fet pel seu compte durant el mes

OFERIM:


Participar en el desplegament dels projectes de l’INSTITUT BONDAT EN ACCIÓ, i concretament, en la
posada en marxa de L’OBSERVATORI que vol ser un amplificador social de les forces de creativitat
amorosa que hi ha al nostre món i que sovint resten amagades. Projecte totalment sense ànim de lucre
basat en la generositat de les persones .

INTERESSADES / INTERESSATS:
Enviar CARTA DE MOTIVACIÓ amb dades personals, contacte i Codi del vostre interès (01 o bé 02) a:
jaumesoler@fundacioambit.org qui respondrà personalment als candidats/es.
Entrevistes virtuals i personals amb cadascuna de les candidatures que reuneixin el perfil
sol·licitat.
CANDIDATURES fins 31 de gener de 2021.

https://www.fundacioecologiaemocional.org/institut-bondat-en-accio/

