Programa Voluntariat i Salut
Presentació
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva constitució de 1946, defineix a la
Salut com “l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l'absència
d'afeccions o malalties.”
La salut implica que totes les necessitats fonamentals de les persones estiguen
cobertes i en aquest repte l’escoltar, el distreure, l’arrancar un somriure i
l’acompanyament en el viure o en el morir és el valor afegit que el Voluntariat aporta a
l’àmbit de la Salut.

Qui Som
El Programa VOLUNTARIAT i SALUT és un programa específic de la Federació
Catalana del Voluntariat Social (FCVS) que té com objectiu la promoció del
voluntariat en l’àmbit de la Salut.
Treballem a Catalunya als 4 territoris on la FCVS és present : Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona
Des d’aquest Programa treballem per
 Fer reconèixer la importància del voluntariat en l’ambit de la Salut
com a xarxa transformadora per les vides de les persones malaltes i les
seves families, pels voluntaris que decideixen entrar en contacte amb el
món de la malaltia i amb tots els agents implicats
 Sensibilitzar la població a l’entorn del voluntariat en l’àmbit de la Salut
 Fomentar serveis en xarxa orientats a les entitats federades que
directament o indirectament tracten tematiques lligades a aquest àmbit,
comptant amb la seva participació i sumant sinèrgies amb totes elles
 Enfortir vincles entre les entitats amb la finalitat d’extendre vincles de
col·laboració entre elles per a potenciar accions de promoció i educació
per a la salut.
El Programa també és un espai destinat a la construcció d'una xarxa del no-profit
utilitzant una base de dades de les entitats federades i una plataforma informàtica
en constant actualització. L'aspiració és la de compartir experiències i l’ expertesa de
les entitats del territori a favor de capacitat i competències socials i promoure la
solidaritat entre les persones, encoratjant la col·laboració en xarxa i la creació de
sinergies en la societat civil.

Àrees
Àrees de treball:

A) Àmbit

B) Àmbit comunitari:

hospitalari i sociosanitari

Programa GransActius

C) Temàtiques transversals
de promoció i educació per a
la Salut

A) Entitats
ntitats que treballen amb voluntaris/es en l’àmbit hospitalari i socio-sanitari
socio
i
amb tots els agents implicats
B) Entitats interessades a promocionar un voluntariat d’acompanyament i de
proximitat (de barri) amb els agents implicats

C) Entitats d’àmbit no expressament de salut*, però que volen treballar temàtiques
de promoció i educació per
per a la Salut relacionades amb el voluntariat

*Àmbits
Àmbits diversos: Infància i Joventut,Persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, Pobresa,
Persones Grans, Addiccions,Persones privades de llibertat, Immigració, Drets Humans,Cooperació, Dona,
Social

Què Fem:

Derivació de voluntaris: a través de la nostra Borsa de Voluntariat actuem com a
pont entre les persones interessades a fer un voluntariat i les entitats o els hospitals
que necessiten voluntaris

Assessoraments: assessorem tots als actors relacionats amb temes de Voluntariat i
Salut i als voluntaris que volen desenvolupar o desenvolupen ja les seves tasques en
aquest àmbit

Formació: proporcionem, a través de la nostra Escola de Formació, formació general
sobre voluntariat i formacio d’aprofundiment i especialització que permeten l'adquisició
o millora d'habilitats i competències complementàries per a desenvolupar la tasca com
a voluntari o responsable de voluntariat en l’ámbit de la Salut.

Exposicions i sessions sensibilitzadores: a través de l’ organització de Jornades,
taules rodones, exposicions i altres eines contribuïm al reconeixement de la
importància del Voluntariat en general i en l’ àmbit de la Salut en particular.

Difusió dels serveis del Voluntariat en l’àmbit de la Salut : fem difusió d'una xarxa
de relacions codificada i estructurada entre les entitats que promouen el Voluntariat en
l’àmbit de la Salut. Aquesta xarxa té com finalitat un millor coneixement i
participació en les necessitats socials territorials, l’oferta als ciutadans del panorama
associatiu present al territori,la creació de connexions entre la demanda i l’oferta de
Voluntariat en aquest àmbit, la promoció de les iniciatives de les entitats federades i,
treballant tots plegats, la promoció i educació per a la Salut.

