La biblioteca a casa. Préstec a domicili
Objectiu de l acció

Públic a qui s adreça

Amb la filosofia de fer arribar la biblioteca a tothom, i
particularment a tots aquells qui no poden desplaçar-se a la
biblioteca a causa d una mobilitat reduïda, l objectiu és oferir el
servei de préstec a domicili: La biblioteca a casa
Es pot complementar el servei amb la lectura en veu alta
Poden accedir a aquest servei totes les persones amb problemes
de mobilitat temporal o permanent (malalts crònics, persones en
període de convalescència, amb discapacitat física, gent gran,
etc.) i sol·licitar tots els documents que es presten habitualment a
la mateixa biblioteca: audiovisuals, revistes, novel·les, biografies,
llibres de cuina o bricolatge o sobre les seves aficions...

Tasques

Recollir els llibres d'una biblioteca i portar-los a casa del
beneficiari/ària del servei
Recollir els llibres i tornar-los a la biblioteca
Trobar el temps per xerrar amb l usuari/ ària
Parlar amb l usuari/ ària sobre les seves preferències lectores i les
possibles opcions de lectura properes.

Perfil del voluntari

Edat: preferiblement ser major de 25 anys.
No es requereix cap formació específica.
Ser seriós i puntual amb els compromisos adquirits amb els
usuaris.
Tenir una personalitat extravertida i que li agradi estar amb la
gent
Tenir bones habilitats de comunicació
Tenir interès pels llibres, la lectura i les biblioteques
Estar disposat/ da i ser capaç de transportar els llibres (això podria
ser mitjançant l'ús del propi cotxe, en transport públic oa peu)

Compromisos i
dedicació horària

Compromís:
El lliurament de llibres es porta a terme durant tot
l any
La persona beneficiària s ha de visitar quan sigui
necessari i sempre amb cita prèvia acordada
La durada de la sessió dependrà de la personalitat de
la persona que visita.

Observacions

La biblioteca es reserva la possibilitat de derivar el voluntari a una
altra acció si per la seva formació i experiència encaixa millor en
una altra acció comunitària.

