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LLOC

En la present edició, la trobada de voluntaris s’ha vertebrat en tres ponències:
a.

BES La Salle
C/Sant Joan de La Salle 42,

Innovació i Operacions. Els reptes de Metges Sense Fronteres (MSF):

Aula MFS.01

La Sra. Inma González, membre de MSF, compartirà amb nosaltres la seva
experiència en gestió de projectes de voluntariat, arran de la col·laboració
entre MSF i els capítols del PMI de Madrid i Barcelona. Aquesta xerrada

DATA

s’emmarca en el projecte de voluntariat PMD-MSF.
b.

10 de febrer 2015

Activitats de voluntariat PMI-BCN: Amb aquesta ponència es presenta un

balanç de les diverses activitats de voluntariat que es van dur a terme durant

18:30 – 21:15

el 2014; així com també es farà la presentació de les diferents posicions
ofertades per aquest any 2015.
A mes a mes, durant l’acte es farà entrega dels diplomes acreditatius als
voluntaris del PMI-BCN que van participar durant l’any 2014 en algun dels
programes de voluntariat del capítol.

ACREDITACIÓ:
2 PDUs

Per concloure l’esdeveniment, es reserva un espai de networking amb un petit
refrigeri.
L’assistència es gratuïta i està limitat el número de places, així que es prega
confirmació de l’assistència a l’enllaç adjunt.

INSCRIPCIONS
http://goo.gl/forms/bV0cd9MD5i

Agenda de la Trobada:
Hora

Ponent

Benvinguda i Introducció

18:30 – 18:45

Elisabet Duocastella

Ponència: Innovació i Operacions. Els reptes de MSF

18:45 – 19:45

Inma González

Activitats Voluntariat PMI-BCN: Balanç 2014, presentació noves
posicions

19:45 -20:00

Membre PMI-BCN

Torn de preguntes i aportacions sobre els temes comentats

20:00 – 20:30

Entrega de diplomes en paper i foto recordatori

20:30 – 20:40

Tancament i networking amb piscolabis, per continuar el debat
sobre que implica ser Voluntari del PMI.

20:40 - 21:15
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Ponents convidats:
Nom:

Inma González

Localitat:

Barcelona

Càrrec:

Organisation & Systems Manager

Inma González és la responsable d’Organització i Sistemes de Metges Sense Fronteres. Llicenciada en Dret i
Economia per la Universidad de Deusto, MBA per IE Business School i Màster en Lideratge i Innovació per
ONG's per ESADE. Ha treballat en consultoria a Unisys, Ernst & Young i Stratesys. A Metges Sense
Fronteres, acumula una experiència de més de deu anys en gestió de projectes, operacions i sistemes.
Resum de la presentació:

Com a organització mèdico-humanitària, Metges Sense Fronteres sempre busca optimitzar la seva acció,
tant en l’assistència a poblacions, com en la millora del suport operacional. Internament, la cultura de la
gestió de projectes operacional i la d’innovació, es reten contínuament per millorar la qualitat del seu
treball a nivell global.

	
  

