Entitat declarada d’utilitat pública: Full registral núm. F-1158 secció 2a Ordre de 20/03/97 Inscrita al Cens d’ Entitats de Voluntariat amb el núm. 79. NIF G-59106823

Funcions i Competències de l’Equip coordinador d’Àmbits
1.Segons els Estatuts
Capítol II Article 29.
Sobre funcions de les Vocalies del Consell Directiu:
‘Els/les Vocals assistiran en les seves funcions als altres membres del Consell Directiu,
assumiran les que els siguin especialment encomanades i presidiran les Comissions que
l’òrgan de govern decideixi crear’.
Capítol II Article 35.
Sobre la raó d’existir de les Vocalies del Consell Directiu:
‘Per a desenvolupar les activitats que ho requereixin, el Consell Directiu podrà crear les
comissions de treball i/o les unitats sectorials que consideri convenients i designarà, entre els
seus membres un responsable per a cada una d’elles’.
2.Concreció per al període 2018-2022:
La Vocalia és aquella figura de Govern que vetlla per a fer el seguiment i la coordinació de
l’àmbit/sectorial/comissió que el Consell Directiu considera convenient de crear.
Les Vocalies, des d’aquest Equip, vetllen conjuntament per a què la FCVS faci seguiment,
generi discurs, i exerceixi incidència política respecte de determinats focus d’actuació del
Voluntariat Social.
El focus d’atenció prioritària de la FCVS sempre és el Voluntariat, però estratègicament, vetlla
per a què els àmbits s’alineïn amb la intervenció del Voluntariat i siguin inclusius amb aquesta
participació ciutadana.
3.Compromisos i funcions de l’Equip 2018-2022:
•
•
•
•
•
•

Pactar calendari anual de reunions.
Aprovar Ordre del Dia i Acta de les reunions.
Reportar informació al conjunt del Consell Directiu, a direcció i al tècnic de referència.
Col.laborar a l’articulació d’actuacions de l’Equip en línia amb els objectius anuals.
Aportar contactes públics/privats d’interès pel desplegament organitzatiu, tècnic i econòmic
dels àmbits en conjunt, o bé focalitzant en un àmbit concret anualment.
Sumar visió, propostes i coneixement a la dinàmica de Govern, que generin:
o mirada transversal sobre el conjunt dels àmbits de la FCVS
o discurs sobre voluntariat de cada àmbit
o línia editorial de la FCVS
o priorització anual d’un determinat àmbit a través de generar/convocar/impulsar:
✓ una formació específica
✓ una jornada d’un àmbit
✓ un Ben a prop teu d’àmbit
✓ la redacció d’un estudi o guia
✓ trobades d’àmbit amb mitjans de comunicació
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✓ trobades d’incidència política amb l’administració
✓ signatures de convenis de col.laboració amb federacions sectorials

