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PLA DE VOLUNTARIAT
Segons recull l’Article 1 de la Llei 25/2015 del 30 de juliol de l’Associacionisme i el Voluntariat aprovada
pel Parlament de Catalunya, “S’entén per voluntariat el conjunt d’accions i activitats d’interès general
motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que acompleixen persones físiques,
denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en
programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix
aquesta llei.”
Arran de la publicació d’aquesta Llei del Voluntariat la FCVS ha revisat de nou el seu pla de voluntariat
i adaptant-lo a les aportacions que des de la llei se subratllen.
En la mateixa línia se subratlla els principis i els valors inherents al voluntariat, que la FCVS pren com a
propis amb la finalitat de treballar per una societat més justa, més inclusiva i solidaria: La llibertat, la
solidaritat, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació,
la participació, l’aprenentatge, la generositat, el respecte i la professionalitat
1. L’entitat
Des del 1989, la Federació Catalana de Voluntariat Social treballa a tot el territori català per promoure
el voluntariat social i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora, agent promotor de
canvis socials i protagonista de l’acció entre els més desafavorits.
Per fer-ho, la FCVS treballa en dues línies prioritàries d’acció: Sensibilitzar la població a l’entorn del
voluntariat social. Fomentar serveis en xarxa orientats a les entitats federades, comptant amb la seva
participació i sumant sinèrgies amb totes elles
A Catalunya hi ha un gruix important d’entitats socials que pertanyen a la FCVS. Totes són entitats
que promouen el voluntariat en diferents àmbits com el penitenciari, de salut, immigració, inserció
laboral, gent gran, discapacitats físiques i mentals, persones sense sostre, drogodependències, lleure
educatiu, etc.
Per assolir aquests objectius la FCVS comptarà amb les aportacions estratègiques del Consell Directiu
i la tasca executiva d’un equip de professionals: l’equip tècnic.
La FCVS entén, com no podria ser d’una altra manera, que ha de comptar amb l’aportació d’un equip
de voluntariat en els seus diferents nivells d’actuació, tant dels estratègics propis del Consell directiu
com dels executius propis de l’Equip tècnic.
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2. Organització i gestió del voluntariat
2.1. Modalitats de voluntariat en el conjunt de la FCVS:

2.1.1 Voluntariat de suport administratiu i de gestió: Desenvolupen tasques pròpies de l’àrea
d’administració i suport a la gestió, tant de serveis generals, com de territoris.
2.1.2

Voluntariat de programes: Persones que intervenen en l’impuls dels diferents programes i/o
àrees de treball, tant de serveis generals, com de territoris. Poden ser a títol individual o
formant part d’un grup de voluntaris d’un projecte.

2.1.3

Voluntariat de suport puntual: Entenem per voluntariat de suport puntual, com una forma de
voluntariat lligada a accions puntuals. Persones que volen donar suport a la nostra tasca però
habitualment per qüestions d’agenda, no ho poden fer de manera continuada.

2.1.4

Foment a la formació d’equips de Voluntariat: A banda dels programes de continuïtat, la FCVS,
en el marc dels seus projectes, sovint fomenta la formació d’equips de Voluntariat en àmbits
diversos com el de Salut i Comunitat .El protocol de funcionament d’aquests equips s’afegirà
com a annex a aquest Pla, un cop elaborat.

2.1.5

Voluntariat al Consell Directiu: Tractament a banda, mereixen les persones electes voluntàries
del Consell Directiu. En efecte, les línies estratègiques de la FCVS neixen del Consell Directiu,
un equip de persones representants de diferents entitats federades, totes elles voluntàries.

2.1 Canals de participació del voluntariat dins l’entitat
Les persones voluntàries de la FCVS podran opinar i participar lliurement sobre qualsevol tema
relacionat amb la seva tasca dins de l’entitat i/o d’altres que siguin del seu interès. Els canals que
podran emprar són:
Voluntariat de programes, administració, gestió i suport puntual: Participa aportant el seu criteri a
través de les diferents reunions de seguiment.
La figura de Cap de RRHH sempre es trobarà a disposició de qualsevol voluntari/a per donar resposta
a les qüestions que no s’hagin pogut resoldre en les instàncies que els corresponguin.
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Consell Directiu: El canal de comunicació d’aquest tipus de voluntariat és el mateix Consell Directiu.
Des d’allà aquestes persones, orienten, marquen estratègia i, per tant, participen de les sessions de
treball que li són pròpies.

2.2 Figura de Responsable de voluntariat
La figura de Cap de RRHH serà la responsable del voluntariat de la FCVS. Vetllarà per la bona
gestió dels diferents equips de voluntariat de la casa (a banda del voluntariat del Consell Directiu,
que es regeix per d’altres circuits, atès que són persones electes) i assignarà, en cadascun dels
territoris i /o programes, el referent que s’encarregarà de fer el seguiment de la persona
voluntària. La seva acció pot aparèixer en qualsevol moment del procés, tot i que hi haurà
moments del tot irrenunciables.
2.3

Figura de Referent de les persones voluntàries
La persona Referent de voluntariat treballarà de manera coordinada amb la figura de
Responsable de voluntariat. Haurà de dedicar temps i espai en la seva agenda per la correcta
coordinació i seguiment de les persones voluntàries, així com tenir cura dels valors i actituds
necessàries per el correcte desenvolupament de la feina que porten a terme.
Les tasques atribuïdes a la figura de Referent de voluntariat seran les següents:
• Recollida de la necessitat de voluntariat en l’àrea i/o programa
• Disseny del perfil per a cada plaça
• Difusió de la demanda
• Entrevista inicial i recollida de dades del voluntari + (responsable de voluntariat)
• Formació d’incorporació
• Avaluació del període de prova i signatura del full de compromís (+ responsable de
voluntariat)
• Acompanyament , supervisió i assessorament del voluntari
• Procés de comiat: entrevista final i/o enviament de la carta d’agraïment +
(responsable de Voluntariat).
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Perfils, Selecció, Acollida
3.1 Definició de Perfils
La definició dels perfils de voluntariat amb les seves funcions i requisits, ajuda a aclarir com
organitzar-se dins de l’entitat, facilita els processos de selecció, i ens orienta en la captació i la
formació.
Per garantir l’èxit en la definició dels perfils, haurem de tenir en compte les competències bàsiques
per a cadascun dels perfils de voluntariat . Haurem de definir qüestions com:
• Quines persones calen
• Quines tasques concretes cal dur a terme
• Quins són els requisits necessaris (formació, experiència, nivells de compromís, edat,
habilitats i aptituds.)

3.2 Selecció (difusió i entrevista)
3.2.1 Difusió de l’oferta
Per a dur a terme la selecció caldrà informar a les persones interessades d’aquesta necessitat de
voluntariat publicant les ofertes a través dels diferents canals: Borsa ‘Voluntariat en un clic’, pag. web
i d’altres, especificant els següents punts:
• Breu descripció de l’entitat, els seus objectius
• Lloc geogràfic on es durà a terme l’acció voluntària
• Tasques que cal realitzar
• Requisits de les persones interessades segons la plaça (perfils)
• Dades de contacte
3.2.2 L’entrevista: És un moment clau en el procés de selecció, on l’escolta activa suposa l’eina
imprescindible per al referent de voluntariat. El referent de voluntariat facilitarà al candidat la següent
informació:
• Breu resum sobre l’entitat (qui som, què fem etc)
• Definició de l’àrea/programa on portarà a terme la seva tasca voluntària
• Repàs a l’oferta: les tasques que cal desenvolupar i el perfil necessari
Si el candidat/a no encaixa amb el perfil, li donarem les eines necessàries per tal que la persona pugui
continuar fent la cerca del lloc més adient a les seves capacitats i preferències. No consisteix en filtrar
candidats que podrien encaixar, sinó també a determinar on i per què. Saber dir NO també és un
exercici important de responsabilitat cap a la persona voluntària i la mateixa entitat.
Si el candidat/a i la oferta encaixen, el referent de voluntariat
• Facilitarà la fitxa de selecció que haurà d’omplir el candidat i el document de protecció de
dades
• Fixaran data per l’acollida i la primera formació obligatòria (formació d’incorporació)
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3.3 Acollida
La incorporació de la persona voluntària a l’entitat suposa un període d’adaptació en què el voluntariat
coneix l’organització i les seves activitats i, alhora, aprèn a desenvolupar la seva tasca, és per això que
durant aquest període es fa imprescindible l’acompanyament del seu referent de voluntariat.
.
3.3.1 Protocol d’acollida
• Realitzarem la formació d’incorporació per situar a la persona voluntària en el marc de
l’entitat que l’acull..
• Farem la presentació de tot l’equip tècnic de la casa i li mostrarem el seu lloc físic de
feina. Igualment haurem de clarificar qui serà el seu tècnic de referencia (en cas que
hi hagi més d’un).
• Lliurarem al voluntari/a els Drets i Deures del Voluntariat segons la Llei de
l’Associacionisme i el Voluntariat
• Facilitarem informació sobre el document de compromís*
• Lliurarem informació sobre la pòlissa d’assegurança**
• Informarem sobre la segona formació obligatòria ( Iniciació al Voluntariat) que tindrà
lloc un cop passat el període de prova.
• Fixarem un període de prova per avaluar-nos conjuntament (De 1 a 2 mesos, segons
periodicitat)
• Data d’inici de la seva tasca
• El referent de voluntariat facilitarà la fitxa de selecció amb totes les dades bàsiques de
la persona voluntària amb la data de formació, d’incorporació i d’assegurança a la
responsable de voluntariat i aquesta farà la introducció de totes les dades al CRM.
*Signatura full de compromís:
Es tracta d’un document que signen tant l’entitat com la persona voluntària, on ambdues parts
assumeixen els seus respectius drets i les seves obligacions a l’inici de la col·laboració voluntària.
En el document es defineix: la tasca que desenvoluparà, dies setmanals que assistirà , horari i en
quines condicions es realitzarà.
*Assegurances
Tal i com recull la Llei de l’Associacionisme i el Voluntariat de juliol de 2015, els voluntaris de la FCVS
seran assegurats amb una pòlissa de responsabilitat civil i accidents des del primer dia del seu
voluntariat.
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4. Formació

Aquest Pla de Formació forma part de la obligació de l’entitat tal i com assenyala la Llei de juliol de
2015 i alhora el compromís de la FCVS per motivar i seguir el correcte funcionament del seu equip de
voluntariat.
4.1. Objectius de la formació
Objectiu General: Capacitar les persones voluntàries per tal que puguin desenvolupar la seva tasca
dins del FCVS aportant la informació, eines i valors necessaris i adaptats a les diferents fases i moments
de la trajectòria com a voluntari.
Objectius específics: Informar del funcionament de la FCVS (missió, valors, estructura organitzativa,
línies de treball,…) i de la tasca especifica que desenvoluparà el voluntari/a. Aportar a les persones
voluntàries les habilitats i recursos bàsics per a poder dur a terme la seva tasca.
4.2 Tipus de formació
Formació obligatòria
•
•

Formació d’incorporació. Comprèn la formació sobre la FCVS i respecte la tasca específica que
desenvoluparà el voluntari.
Formació inicial. Comprèn el curs bàsic d’iniciació al voluntariat, adreçat a aquells voluntaris
que s’inicien en el voluntariat.

Formació continuada
La formació continuada, és una formació opcional i que s’anirà adequant i adaptant a les necessitats
concretes tant de l’entitat com del voluntari en funció de la seva tasca i les seves inquietuds.
4.3. Programari de cursos
A continuació es detallen els continguts dels cursos que estan inclosos en la formació obligatòria,
entenent que es tracta d’una formació estàndard per a totes les persones que fan voluntariat a la FCVS.
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Formació d’Incorporació:
Nom del curs: La FCVS
Nº hores: 2 hores
Temari:
- Missió, visió i objectius de la FCVS.
- Organització de la FCVS
- Línies de treball de la FCVS
- Explicació de l’acció voluntària específica

Formació Inicial:
Nom del curs: Curs d’Iniciació al Voluntariat
Nº hores: 12 hores
Temari:
- El voluntariat (Definicions, característiques, valors i entorn històric)
- La persona voluntària (motivacions, perfils i participació)
- Conèixer el paper i el significat del voluntariat.
- Drets i deures de la persona voluntària (organització del voluntariat, la relació amb les entitats i el
treball en equip)

5. Acompanyament i avaluació
5.1 Objectius de l’acompanyament i avaluació
L’acompanyament de les persones voluntàries, es fa indispensable per tal de poder mesura el nivell de
satisfacció i benestar del voluntariat i alhora fer una avaluació conjunta sobre els problemes i dificultats
que hagin pogut sorgir. A banda del seguiment informal per part del referent del voluntari, es realitzarà
una primera entrevista post període de prova i una altra als 6 mesos d’haver iniciar la tasca.
Destaquem els punts del protocol relatius al seguiment i avaluació:
Entrevista Individual post- període de prova
Es tracta de fer una avaluació definitiva per ambdues parts sobre la idoneïtat de seguir amb la relació
entitat-voluntari. La persona voluntària avaluarà com s’ha sentit amb la tasca assignada i amb el tracte
i acollida dels membres de l’equip. El referent de voluntariat avaluarà el grau de compromís de la
persona voluntària i la seva eficàcia i eficiència en la tasca assignada.
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Si la valoració final és negativa: el referent de voluntariat s’oferirà per acompanyar en la cerca d’una
altra oferta de voluntariat més adient al perfil de la persona voluntària.
Si la valoració és positiva: Signarem el document de compromís i lliurarem calendari de formacions.
Igualment s’informarà sobre el moment de la seva desvinculació de l’entitat, assenyalant la
importància de comunicar-ho amb la màxima antelació possible pels diferents canals existents.
Entrevista dels 6 mesos
La realitzarà la persona referent de voluntariat amb la finalitat de fer seguiment i avaluació dels primers
6 mesos de feina de la persona voluntària.
Altres entrevistes d’acompanyament:
• A sol·licitud de la persona voluntària o de necessitat manifesta observada pel referent de
voluntariat.
• Cada voluntari o grup de voluntaris, seran acompanyats segons la necessitat de la tasca que
desenvolupi.
5.2 Trobada de voluntaris
La FCVS assegurarà espais de trobada entre voluntaris i equip tècnic i directiu de la FCVS. Organitzarem
2 jornades ben diferenciades.
• Segon trimestre de l’any: una trobada més informal, de caràcter festiu amb la finalitat
d’enfortir la comunicació i generar sentiment de pertinença al grup.
• Quart trimestre de l’any: com a convidats especials a la celebració del Dia Internacional del
Voluntariat.
6

Desvinculació
La desvinculació forma part de la trajectòria de la persona voluntària dins de l’organització. Parlem
d’una de les fases importants que cal cuidar igual com ho fem en l’acollida. És un espai que ens
dona la possibilitat d’agrair la col·laboració i reflexionar sobre la nostra tasca envers l’equip de
persones voluntàries de l’organització
Els motius de la desvinculació de les persones voluntàries poden estar vinculats a diverses causes,
com poden ser: les organitzatives, per decisió de la persona voluntària o vinculats a una relació de
durada determinada prèviament establerta. Sigui com sigui, prioritzarem sempre trobar-nos
presencialment amb la persona voluntària en una sessió on hem de tenir en compte aspectes
importants com són:
✓ Dur a terme una petita entrevista semiestructurada on mostrarem l’interès per conèixer els
motius i acceptarem les possibles critiques de manera assertiva i fent un retorn en positiu.
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✓ No tancarem la possibilitat de futures col·laboracions.
✓ Decidirem conjuntament si es mantindrà alguns tipus de vinculació, via on line a través de
butlletins informatius, oferta formativa i/o invitacions a jornades i d’altres esdeveniments.

La vinculació de les persones voluntàries de vegades es trenca per motiu de desacord que haurem de
gestionar i resoldre amb respecte, naturalitat i destacant els punts positius de l’estada a la FCVS.
Oferirem sempre i amb interés la possibilitat d’acompanyar en la cerca d’una oferta de voluntariat més
adient al perfil, disponibilitat i interés de la persona voluntària.
La persona responsable de voluntariat, informarà a la resta de persones voluntàries i assalariades de
la casa de la sortida d’aquest voluntari/a i, si fos possible, buscarà al moment apropiat per a fer públic
l’agraïment i el comiat de forma col·lectiva.
Igualment el responsable de voluntariat oferirà el certificat de la seva participació com a persona
voluntària de la FCVS. També procedirà a l’enviament posterior de la carta d’agraïment en nom de la
presidència de la FCVS.

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
Grassot, 3, 2n
08025 Barcelona
Tel. 93 314 19 00
www.voluntaris.cat
www.facebook.com/voluntaris.cat
Twitter: @voluntaris_cat

SEUS TERRITORIALS
BARCELONA
Grassot, 3, 2n – 08025 Barcelona
93 314 19 00 – barcelona@voluntaris.cat

TARRAGONA
De les Coques, 7 despatx 15 (2n pis) - 43003 Tarragona
877 23 31 04 – tarragona@voluntaris.cat

GIRONA
Rutlla, 20-22, 1r – 17002 Girona
972 227 911 – girona@voluntaris.cat

LLEIDA
Henry Dunant, 1 – 25003 Lleida
973 106 834 / 682 339 641 – lleida@voluntaris.cat
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