
EINES, RECURSOS
I SERVEIS PER A 
LES ENTITATS
SENSE ÀNIM 
DE LUCRE

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
mitjançant la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària, posa a l’abast de les entitats sense ànim de 
lucre de Catalunya una sèrie de recursos destinats a la 
millora i l’enfortiment de les entitats.

  WWW.VOLUNTARIAT.ORG

És la web de la Generalitat de Catalunya especialitzada 
en associacionisme i voluntariat. Hi podeu consultar les 
polítiques públiques que, en aquesta matèria, hi donen 
suport i les principals iniciatives que incideixen en la 
millora, coneixement, creixement i difusió de les entitats. 

És, doncs, un espai d’informació i servei entorn del 
voluntariat adreçat a:

•	 Les	entitats	sense	ànim	de	lucre. 

•	 Les	persones	voluntàries.

•	 La	ciutadania. 

•	 Les	institucions	públiques	i	privades. 

S’hi poden trobar diferents informacions:

•	 	Sobre	el	Pla	de	formació	de	l’associacionisme	i	el	
voluntariat	de	Catalunya i la seva agenda de cursos.

•	 	Sobre	els	serveis	d’assessorament gratuïts per a  
les entitats. 

•	 	Sobre	el	Consell	de	l’Associacionisme	 
i	el	Voluntariat	de	Catalunya.

•	 	Sobre	el	Pla	nacional	de	l’associacionisme	 
i	el	voluntariat. 

I també:

•	 Notícies.

•	 	Entitats	de	voluntariat	que demanen persones 
voluntàries per als seus projectes.

  FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT  

L’oferta formativa del Pla	de	formació	de	
l’associacionisme	i	el	voluntariat	de	Catalunya	
(PFAVC)	s’adreça a: 

•	 Les	persones	voluntàries	de	Catalunya	i

•	 	Als	dirigents	associatius	i	d’entitats	sense	ànim	 
de lucre.

Per donar resposta a les necessitats formatives d’aquests 
dos grans grups, el PFAVC està organitzat en dos blocs de 
cursos:

•	 	Els	cursos	de	sectors: que tracten temàtiques 
relacionades amb la tasca d’intervenció directa dels 
voluntaris i voluntàries, i les habilitats personals i 
socials que l’han de fer possible. S’anomenen així 
perquè donen resposta als sectors i àmbits  
de voluntariat que hi ha.

•	 	Els	cursos	de	gestió: que aborden els aspectes 
relacionats amb les tasques d’organització i 
funcionament de l’entitat, tant dels temes més 
estructurals com en relació amb els projectes, amb 
l’equip humà o amb la coordinació del voluntariat. 
S’anomenen així perquè incideixen de ple en els 
diversos aspectes de la gestió de les entitats i dels 
seus projectes.

Tota aquesta formació està recollida al Catàleg	de	
cursos	del	PFAVC i la imparteixen entitats sense ànim 
de lucre, que formen part del teixit associatiu i que estan 
reconegudes com a escoles	de	formació	de	voluntariat. 

L’Agenda	de	cursos us permet consultar les formacions 
previstes en cada moment i fer-ne la inscripció.

Podeu consultar tota la informació sobre el PFAVC a 
http://www.voluntariat.org	>	Pla	de	formació.

www.voluntariat.org



Més	informació:	www.voluntariat.org	

Contacte:	entitats@voluntariat.org

  SUPORT A LA RELACIÓ ENTRE ENTITAT 
  I EMPRESA 

Si ets representant d’una entitat, et podem ajudar a 
posar-te en contacte amb empreses per desenvolupar 
projectes i establir relacions amb altres agents amb qui 
puguis col·laborar.

També pots formar part del directori d’entitats de 
voluntariat que busquen aliances de col·laboració amb 
l’empresa: només has d’emplenar el formulari que hi 
ha a Entitats i empreses a voluntariat.org. Entitats	i	
empresa.

  XARXANET.ORG

Xarxanet.org	és	un	projecte	impulsat	i	finançat	pel	
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
És un espai al servei de les entitats i les associacions, els 
voluntaris i voluntàries de Catalunya, que vol promoure 
el treball en xarxa des del mateix teixit associatiu i on les 
entitats són les protagonistes. S’hi poden trobar: 

•	 	Notícies	i	agenda	sobre	el	món	associatiu	i	el	
voluntariat.

•	 Recursos	pràctics	per	a	entitats.

•	 	Diversos	espais	temàtics	(finançament,	biblioteca,	
espais	d’opinió	i	reflexió	sobre	el	món	associatiu).

Disposa de dos butlletins electrònics setmanals:  
el d’Actualitat i el de Finançament.

  CRIDES DE VOLUNTARIAT

Si sou una entitat i voleu persones voluntàries per 
desenvolupar els vostres projectes, a voluntariat.org 
disposem d’un espai on publicar les demandes  
de voluntariat de les entitats. 

Emplenant un formulari senzill ens podeu fer arribar 
la vostra demanda de persones voluntàries que es 
publicaran després d’un procés de validació. 

Es prioritza la publicació de crides de les entitats que 
formen	part	del	Registre	de	l’Associacionisme	i	el	
Voluntariat de Catalunya. 

  SERVEIS D’ASSESSORAMENT PER A ENTITATS

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre 
(associacions,	fundacions,	cooperatives,	federacions,	
xarxes	d’entitats,	etc.)	sis	serveis	d’assessorament	per	
tal que aquestes tinguin eines per a la seva gestió i puguin 
resoldre els seus dubtes. 

Aquests serveis, desenvolupats per entitats sense ànim 
de lucre especialitzades, no tenen cost per a les entitats, 
en	ser	finançats	des	de	la	Direcció	General	d’Acció	Cívica	i	
Comunitària. 

Els serveis són: 
•	 Assessorament	jurídic,
•	 Assessorament	econòmic,	
•	 Assessorament	en	matèria	de	formació,
•	 Assessorament	per	a	l’elaboració	de	projectes,
•	 Assessorament	tecnologicoinformàtic	i
•	 Assessorament	per	a	la	creació	d’espai	web	2.0.

Per a més informació i consultes:  
www.voluntariat.org >Serveis	d’assessorament. 

  PLA NACIONAL DE L’ASSOCIACIONISME 
  I EL VOLUNTARIAT

El	Pla	nacional	de	l’associacionisme	i	el	voluntariat	
(PNAV)	és l’estratègia de treball conjunta i participada 
entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu, per 
respondre	als	reptes	que	en	cada	moment	es	defineixen	
com a prioritaris per a l’enfortiment i la consolidació 
de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya en un 
període determinat.

El PNAV marca les actuacions que el Govern portarà a 
terme per aconseguir els objectius marcats anualment.

Disposa d’un espai web a voluntariat.org que permet 
conèixer-lo més a fons i fer-ne el seguiment. 

  BUTLLETÍ A L’ABAST

És un butlletí	electrònic	gratuït d’informació i 
assessorament adreçat a les entitats de voluntariat, 
associacions i la ciutadania interessada en aquest tema. 
Té periodicitat	quinzenal. 

La	finalitat	principal	és	difondre	aquelles	informacions	
i actuacions que es generen a l’entorn associatiu i de 
voluntariat, i que són importants per al seu dia a dia i que 
impacten en la seva millora i el seu creixement, així com 
donar a conèixer activitats i actuacions que du a terme el 
món associatiu i del voluntariat.

El butlletí conté, a més de les notícies: agenda, cursos de 
formació,	temes	de	finançament,	etc.	

Podeu fer la subscripció a:  
http://www.voluntariat.org/Abast/formularialta.
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