VOLS FER
VOLUNTARIAT?

Ets una persona...
Que vols fer efectiu el teu dret a participar?
Amb ganes de col·laborar amb el teu entorn?
Penses que hi ha moltes coses per fer i millorar?
T’agradaria poder participar activament amb projectes
que:
•	Acompanyin i escoltin a persones en situació de
vulnerabilitat?

www.voluntariat.org

•	Ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones
que ho necessiten?
•	Sensibilitzin sobre la importància de mantenir el medi
natural en bon estat?
•

Dinamitzin el teu barri per aconseguir millorar-lo?

•

Difonguin la cultura del teu país?

•

Acostin el coneixement entre diferents cultures?

•

Tinguin incidència en persones del tercer món?

En definitiva...

Vols fer voluntariat?

Has de saber que...
El voluntariat es realitza dins d’entitats sense ànim
de lucre (associacions, fundacions...) que han decidit
comptar amb un programa de voluntariat. Són entitats
que consideren que la participació de les persones
voluntàries suposa un valor afegit dins de l’organització.
S’hi poden fer moltes activitats i projectes i hi pots
participar des del voluntariat, però això depèn de cada
entitat, dels programes que desenvolupa, les accions
que realitza, les seves finalitats... Són les entitats les
que t’explicaran què fan, què necessiten i com pots
col·laborar-hi.

... Hi vols participar?
Saps on trobar entitats que necessiten
persones voluntàries?
A la web www.voluntariat.org hi ha l’espai Vols fer
voluntariat? on pots consultar quines entitats estan
demanant persones voluntàries per fer els seus projectes.
També pots consultar l’espai Fes voluntariat de la web
www.xarxanet.org.
Hi ha molts ajuntaments que disposen d’un punt
d’informació sobre voluntariat, si el teu municipi
és un d’aquests, pots adreçar-t’hi i te n’informaran.
Moltes federacions i entitats disposen també de bosses
de voluntariat.

Entitat i persona voluntària heu de valorar si les vostres
necessitats, interessos, disponibilitat i els compromisos
que hauríeu d’adquirir fan possible la vostra col·laboració.
Si t’hi incorpores, tindràs drets, però també deures
envers la teva entitat, i l’entitat també té drets i deures
en relació amb les persones voluntàries.

Quins són els teus drets?
Les persones que participeu en programes de voluntariat
teniu els drets següents:
•

 btenir informació sobre la missió, la finalitat i el
O
funcionament de l’entitat.

•

•	Rebre cobertura d’una assegurança de riscos
derivats de l’activitat que acompleixis com a
voluntari i dels danys que, involuntàriament, podries
causar a tercers per raó de la teva activitat.
•

•
•

•	Obtenir un certificat de la teva participació en
els programes de les entitats de voluntariat.
•	Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida
en tasques d’associacionisme i en programes de
voluntariat.
•

 articipar en l’elaboració, la planificació,
P
l’execució i l’avaluació dels programes i les
activitats en què col·laboris.

Acordar lliurement les condicions i els possibles
canvis de l’acció voluntària.
Desvincular-te de la tasca voluntària en el moment
que ho consideris pertinent.

I els teus deures?

•	Ésser tractat sense cap tipus de discriminació.
•	Disposar d’acreditació o identificació com a
voluntari.

Rescabalar-te, si així ho has acordat amb l’entitat,
de les despeses que et pugui ocasionar l’activitat
voluntària.

•

 ebutjar tota contraprestació econòmica o
R
material que t’ofereixin els destinataris o tercers
per la teva actuació, llevat dels diners de butxaca i
altres conceptes similars pel que fa als programes
de voluntariat internacional.

•	Respectar els drets i la dignitat dels destinataris
de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els
quals col·laboris.
•

 antenir la confidencialitat de les informacions
M
rebudes i conegudes en l’acompliment de la teva
activitat.

•

 otificar a l’entitat la teva renúncia amb antelació
N
suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures
necessàries per evitar perjudicis a l’activitat en què
participes.

•	Els altres que et reconeix l’ordenament jurídic.

•	Rebre la formació necessària per a poder realitzar
l’activitat.
•	Signar un full de compromís amb l’entitat

 ebre informació sobre les condicions de
R
seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa
i les característiques de l’activitat voluntària.

Les persones que participeu en programes de voluntariat
teniu els deures següents:
•	
Cooperar en la consecució dels objectius de
l’entitat o dels programes en què participes per al
compliment dels compromisos adquirits dins de
l’entitat i participar activament en els espais i mitjans
que l’entitat ha previst per fer efectiu un treball
coordinat en els programes.
•

Acomplir l’activitat en què participes amb
responsabilitat, diligència i competència.

•	Observar les mesures de seguretat i salut que
estableixen les lleis.

On estan recollits aquests drets i deures?
A la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de
foment de l’associacionisme, que recull la relació entre les
entitats i les persones voluntàries i els drets i deures de la
col·laboració entre ambdues parts, entre altres aspectes.
I si encara tens dubtes, visita:
www.voluntariat.org

...i pensa que...
“Hi ha una feina que, si no la
fas tu, quedarà eternament
per fer”

vallverducomunicacio2@yahoo.es

Ja t’has decidit?

