Jornada de
voluntariat i salut

ÈTICA I VOLUNTARIAT

XIII JORNADA CATALANA

VOLUNTARIAT I SALUT 2018

PRESENTACIÓ
Les jornades de voluntariat i salut arriben a la seva 13a edició sota el títol “Ètica i Voluntariat”. Organitzades conjuntament amb
entitats federades i dirigides a qualsevol persona interessada en la temàtica, aborden temes d’interès actual.
Tenen per objectius proporcionar eines pràctiques i teòriques per desenvolupar l’acció voluntària de la millor manera possible i
volen contribuir a una coordinació harmònica entre persones voluntàries, entitats, responsables i professionals sociosanitaris,
que interactuen al voltant de les persones afectades per alguna malaltia i les seves famílies. La bona relació de tot l’equip
implicat, potenciarà la confiança i ajudarà a obtenir un resultat d’excel·lència, més humà i en definitiva més eficient.
Debatrem sobre l’ètica del voluntariat, valor que ha d’estar present en totes les accions voluntàries, imprescindible per poder
actuar amb empatia però amb prudència; ens marcarà els límits d’actuació i al mateix temps, enfortirà els principis pels quals
s’han de guiar les nostres actuacions.
Esperem gaudir plegats d’aquesta jornada, on compartirem coneixement i experiències.
Marta Solé Orsola- Vocal Salut FCVS

27 d’octubre 2018
Sala d’Actes Pavelló Docent

Hospital Universitari
de la Vall d’Hebron
INSCRIPCIONS

MÉS INFORMACIÓ
salut@voluntaris.cat
933 141 900

• Data límit: dijous 25 d’octubre

/voluntaris.cat

Organitza:

Persones voluntàries
Responsables i tècnics de voluntariat

• Inscripció gratuïta a Voluntaris.cat
• Aforament limitat

PERSONES DESTINATÀRIES

@voluntaris_cat

Professionals de l’àmbit hospitalari,
sociosanitari i comunitari que
interactuen amb el món del
voluntariat social
Institucions i persones interessades
en la temàtica

Jornada de
voluntariat i salut

PROGRAMA
9.00 a 9.25 h

Acreditacions i recollida materials

9.30 h

Benvinguda institucional
Sra. Carme Bertral López, Secretaria d’Atenció Sanitària
i Participació del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya
Sr. Marc Viñas, Subdirector General de Cooperació 		
Social i Voluntariat del Departament de Treball, Afers 		
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, Gerent de l’Hospital 		
Universitari Vall d’Hebron
Sr. Jordi Balot Toldrà, President de la Federació 		
Catalana de Voluntariat Social

10 a 12 h

Tallers

12.10 h

Pausa cafè

12.30 h

“Ètica del voluntariat: sobre complexitat i riscos”.
Ponència a càrrec de la Sra. Begoña Román, professora
d’ètica a la Facultat de Filosofia (UB) i Presidenta del 		
Comitè d’ètica de serveis socials de Catalunya.

13.30 h

Cloenda
Sra. Gemma Tarafa, Comissionada de Salut i 		
Diversitat Funcional de l’Ajuntament de Barcelona
Sra. Marta Solé, Vocal de Salut del Consell Directiu
de la FCVS

13.45 h

Coral de l’Hospital Vall d’Hebron (CHVH)

Condueix l’acte la periodista Magda Gregori Borrell

T1: Apropem-nos. Construïm el mapa d’empatia.
Taller d’experiències de pacient, familiar o professional.
Eunice Blanco, Cap d’Atenció a la Ciutadania i Treball
Social de l’Hospital Infantil i de la dona- HUVH i
Conchita Peña, Coordinadora d’Atenció a la Ciutadania
i Treball Social HUVH, treballadores socials i expertes en
conducció de grups.

T2: Sikkhona: viatge a l’excel·lència grupal. 		
Avancem en comunicació i confiança.
Laura Ubalde, Coach i ludotrainer. Certificada
metodologia Sikkhona.

T3: El regal d’escoltar a l’altre, l’autèntica 		
connexió humana.

Silvia Ruiz, Llicenciada en ADE. Màster i Trainer en PNL.
Formada en Coaching i Mindfulness.

T4: Ètica del voluntariat: els límits que ens 		
ajuden a respectar-la.
Drets i deures en l’acció voluntària en l’àmbit de
la salut. Persones voluntàries, entitats, persones
beneficiàries i professionals sociosanitaris en relació.
Jordi Abad Lalanza, Coordinador Voluntariat Pal·liatius i
Domicilis, AECC.

T5: La poesia del cuidar: contes i vida.

Carme Casas, Treballadora Social equip PADES
Consorci Sanitari de Terrassa i autora del recull de contes
“La poesia del cuidar”.
Amb la participació i reflexions d’algunes de
les persones protagonistes del llibre
i de la Sra. Begoña Román.

COMITÈ ORGANITZADOR
Ainhoa Marin, Responsable de Voluntariat- Àrea de Programes i Serveis de l’AECC
Anna Sanmartín, Responsable del voluntariat de l’Hospital Mare de Déu de la Mercè - Germanes Hospitalàries
Arantxa de Lara, Responsable de Projectes i Voluntariat - Fundació Oncològica Infantil Enriqueta Villavecchia
Conchita Peña, Coordinadora d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social de l’Hospital Universitari Vall d´Hebron
Eunice Blanco, Cap d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social de l’Hospital Infantil i de la dona de l’HUVH
Eva González, Tècnica de Salut de Creu Roja Barcelona		
Irene Costa, Coordinadora Àrea de Voluntariat d’AFANOC
Jordi Abad, Coordinador Voluntariat Pal·liatius i Domicilis de l’AECC
Maria Vilà, Coordinadora de Voluntariat d’ONCOLLIGA Barcelona
Marta Revert, Desenvolupament Solidari- Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Miriam Bonet, Coordinadora Servei de Voluntariat Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials
Noemi Sanmartí i Lara Bogni, Tècniques Salut i Comunitat Federació Catalana de Voluntariat Social

Amb el suport de:

