NOTA DE PREMSA
La FCVS demana als grups polítics ser l’interlocutor
de referència en matèria de voluntariat
•

Es presentaran propostes als partits polítics de cara a les eleccions
del 26M

Barcelona, 21 de març de 2019 – La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha publicat
el document ‘Propostes de la FCVS per a les eleccions del 26M’ en el qual s’inclouen
suggeriments per al foment i suport del voluntariat, i perquè la FCVS sigui reconeguda com
l’entitat de referència en matèria de voluntariat davant l’administració municipal i les
plataformes de voluntariat europeu. El document s’adreça a les forces polítiques que
concorren a les eleccions municipals i europees del 26 de maig.
Entre les propostes que es contemplen a nivell municipal, es destaca que la FCVS sigui
l’interlocutor referent amb les administracions locals en temes de voluntariat per fomentar les
bones praxis i un voluntariat més inclusiu.
Pel que fa a les eleccions europees, es demana que s’escolti l’expertesa de la FCVS per
implementar nous projectes derivats del Cos Europeu de Solidaritat per tal que vagin alineats
amb la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Sobre la FCVS
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) és la plataforma de referència del
voluntariat social a Catalunya. És una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballen pel
reconeixement de la figura del voluntariat com a eina de transformació social.
La FCVS aplega prop de 350 entitats amb les quals s’impulsen recursos i serveis per afavorir
l’acció voluntària. Aquesta tasca, feta conjuntament amb totes elles, impacta sobre un total de
80.000 persones voluntàries.
La FCVS dona serveis a les entitats adherides, des d’una perspectiva transversal: formació,
recursos audiovisuals, gestió d’assegurances, borsa de voluntariat en línia, publicacions,
jornades de debat, recursos sensibilitzadors, visibilitat, discurs d’incidència política per
combatre desigualtats i injustícies, i per enfortir les condicions amb què treballen.

*Vegeu el document:
• Propostes de la FCVS per a les eleccions del 26M
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