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Volem uns objectius basant-nos
en aquests principis

Iniciatives
1

01

4 objectius

1 valor

Visualitzar i posar en valor
el voluntariat

3 cohesionar
Cohesionar el conjunt
d’entitats des de la
participació a la xarxa

2 impulsar

Impulsar i enfortir el desplegament
territorial de Voluntaris.cat

4 sostenibilitat

Impulsem una veritable inversió social i reforcem les entitats com a motors de l’Economia Social i Solidària. Alhora, situem el voluntariat compromès en el centre de les tasques d’impuls,
suport i acompanyament d’aquesta transformació.

Territorialitzar la sostenibilitat
de Voluntaris.cat amb una visió
de conjunt

Consolidació de l’àrea que impulsa
l’Economia Social i RS
L’àrea Voluntariat, Economia Social i
RS, que es reformulava durant el 2017,
enguany vehicula aquest posicionament
comptant amb les estratègies necessàries
en el sector: XES, CAB, Pam a Pam, Taula
d’Entitats del Tercer Sector, Comissionat
d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, i d’altres.

3 principis

Transversalitat

Impulsem l’economia social i la RS

Treball en xarxa

Segell Balanç Social d’acord
amb la XES
La FCVS Ensenya el cor. En el
2017 obteníem el certificat bàsic, i enguany caminem cap a
l’excel·lència del segon segell.
A banda, som altaveu de l’Economia Social per a les entitats
federades. Per aquest motiu
promovem el Balanç Social
com a eina que permet l’avaluació de forma sistemàtica,
objectiva i periòdica, dins dels
estàndards ètics de l’Economia
Social.

Corresponsabilitat
Acord amb la cooperativa d’Assegurances ètiques ARÇ
La doble assegurança de voluntariat de la FCVS, la gestionem a través
de la corredoria Arç Assegurances: una aliança ferma en l’àmbit de les
assegurances ètiques.
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Digitalització
Des de la FVCS apostem per la
transformació digital perquè les
eines que posem a l’abast de la
ciutadania siguin més accessibles.
I perquè les entitats, en la gestió
del voluntariat o en d’altres circuits, com ara el de la tramitació
de les assegurances, gaudeixin
de més autonomia.

MIRADES
veure i viure el voluntariat

Creació de la plataforma Moodle
Permet la millora de la gestió documental de
l’oferta formativa i ofereix un espai de coneixement compartit amb les entitats.

Nou recurs web www.voluntariatsegur.cat
El servei garanteix l’autonomia i l’agilització de la
gestió de l’assegurança del voluntariat per part de
les entitats.

Nova web www.voluntariatenunclic.cat
És la renovació de la borsa de voluntariat adreçada a la ciutadania. Permet tenir millor accés a
les ofertes del voluntariat i a la seva localització
en el mapa de Catalunya. Potencia el voluntariat jove i el voluntariat d’empresa, tot oferint
informació especialitzada per a cadascun dels
dos col·lectius: VolJove i VolCor (Voluntariat
d’Empresa).

Implementació de CRM per a la gestió de les
dades de la FCVS
Des de la FCVS ens afegim al projecte de Sinergia CRM. Es tracta d’una eina col·laborativa, lliure
de llicències per a la gestió interna. Amb aquest
canvi facilitem la recollida d’informació i posteriors
resultats de manera adaptada a les necessitats del
Tercer Sector.

Nova web per al programa
Mirades del voluntariat. Veure i viure el Voluntariat
La nova web permet que joves, centres educatius i entitats implicades tinguin accés
a la informació i als recursos
didàctics del programa. També esdevé un espai on es pot
accedir als audiovisuals creats,
visualitzant-los, i generant més
impacte per a les produccions.
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Guanyem
presència
La FCVS i el model català
de voluntariat social es
posicionen arreu:

A Catalunya
Vetllem per una presència territorial autèntica: la que
permet una major capilarització de la nostra acció. Cada
territori treballa les seves aliances de proximitat.
Us en presentem algunes de les més destacades:

Barcelona. Jornada
coorganitzada entre
DINCAT/FCVS
Per sumar a favor del voluntariat inclusiu, DINCAT
i la FCVS convoquen
una jornada de treball i
reflexió entorn a l’equiparació d’oportunitats
i l’accessibilitat perquè
tothom tingui l’opció de
realitzar una acció voluntària en igualtat de condicions. Serà el proper
11/05/2018.

Fora de Catalunya
Girona. La Fira Entitats en el marc del Festival Strenes
Una col·laboració innovadora que es desplega en un espai viu, per apropar les entitats a
la ciutadania i sensibilitzar-la.
Els beneficis del Got del Voluntariat el
21/04/2018 serviran per al Premi Strenes
que es lliurarà en la Nit del Voluntariat.
Lleida. Inici d’activitat del Punt de Voluntariat del Consell Comarcal del Segrià
A la comarca del Segrià serem el referent per
a les entitats i assessors en la gestió del Punt
de Voluntariat per al Consell Comarcal.
Tarragona. Inici d’activitat del Punt de Voluntariat a Tarragona
Després de l’obertura en el 2017, i després de
la diagnosi d’inici d’any, l’Ajuntament de Tarragona compta amb la FCVS per a la gestió del
Punt de Voluntariat.

Més presència a Espanya amb la PVE
En el 2018 refermem l’estratègia compartida i recolzem iniciatives en matèria de
recerca: la nostra presència a la Comisión
Especializada del Observatorio del Voluntariado de España ens permet unificar
criteris i indicadors, i alhora reforça les
iniciatives que puguin sortir a Catalunya i
arreu del territori espanyol.

Visualitzem la nostra presència a Europa
amb el CEV
Enguany donem espai en el web institucional de Voluntaris.cat per tal que la informació
i documentació provinent del CEV, plataforma on es desenvolupen les estratègies
europees de voluntariat, sigui accessible
a les entitats i a la ciutadania: volem assegurar que tothom pugui tenir coneixement
d’aquestes iniciatives i estratègies.
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Activem la
comunitat
Dins la comunitat es
detecten les necessitats,
però alhora s’hi troben
les solucions. L’aportació
del voluntariat és clau en
aquest sentit: perquè és el
voluntariat qui detecta in
situ la problemàtica, inicia
la transformació social, i
alhora té la capacitat de
modificar la mirada dels
implicats en relació al propi territori i als agents que
s’hi involucren. Per aquest
motiu, la FCVS s’endinsa
en el treball comunitari.

• Aposta i disseny de noves propostes d’APS
La nova àrea de Promoció Comunitària del Voluntariat obre la perspectiva a noves propostes d’Aprenentatge i Servei amb centres d’ensenyament secundari:
enguany l’impuls s’adreçarà a enllaçar entitats d’Economia Social d’El Mercat Social amb estudiants de secundària de centres educatius.

• Actualització de les dades de voluntariat hospitalari i sociosanitari a Catalunya
Des de l’àrea de Salut i Comunitat enguany actualitzarem les dades sobre el voluntariat hospitalari i sociosanitari a Catalunya, tot ampliant-les a
l’àmbit comunitari, a través dels CAPs i els centres de salut mental.

• Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal
de Serveis Socials per al projecte Radars
Amb la signatura d’aquest conveni sumem esforços
amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’enfortiment de
la xarxa i adequarem els circuits a la legislació vigent.

• Col·laboració en la publicació del monogràfic
“Voluntariat i discapacitat” de l’Observatori
de la Discapacitat Física
Presentació de l’estudi realitzat amb l’expertesa
de l’Observatori del Tercer Sector. Aporta dades
sobre el caràcter inclusiu del voluntariat i les barreres socials i físiques que encara existeixen.

• Renovació de la Carta de Voluntariat en l’àmbit de la Salut
En col·laboració amb el Departament
de Salut, i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, iniciem la renovació de la Carta
de Voluntariat en l’àmbit de la Salut.
Els canvis produïts des de l’any 2010,
en què s’havia publicat la primera Carta, i la posterior promulgació de la Llei
25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme,
exigeixen l’adequació dels continguts
de la Carta. Estem davant de l’oportunitat d’incorporar la visió dels centres
de salut mental i la perspectiva comunitària dels equips d’atenció primària,
en un assumpte de tanta magnitud.
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Nou govern
Iniciem una nova etapa de govern 2018-2022. L’any 2018 de la qual, encara pertany a l’anterior Pla d’actuació 2016-2018. La FCVS treballarà en línia de continuïtat durant el nou període:
fent-se ressò dels 4 objectius acordats en el Pla que enguany tanquem, però alhora incorporant
nous reptes i més actuacions.

• Finalitzem el Pla d’actuació 2016-2018
S’acaba una etapa clau de la FCVS. L’etapa que ens ha permès, tal com expressa
la pròpia presidenta, Francina Alsina, en
informe de final de mandat, que els programes i els serveis es reordenin i s’impulsin
amb un enfocament actualitzat. Més enllà
d’això, l’etapa ha reforçat la FCVS en l’òrgan de Govern i en l’equip tècnic i els ha
orientat a treballar més i millor per al voluntariat social a Catalunya.

Més comunicació i transparència
Treballem per garantir una comunicació interna i externa, feta des de la transparència i
amb qualitat. Generem protocols conjunts que ens permeten certificar una màxima claredat sobre qui som, sobre governança i sobre què fem a la nostra entitat.

Creació llibre d’estil de la FCVS
Amb la voluntat de reforçar la identitat corporativa de la FCVS, despleguem el propi llibre d’estil que ordena i unifica els diferents elements
comunicatius. S’estableixen pautes
que ens ajuden a comunicar de manera homogènia qualsevol tipus de
missatge i material de difusió.

TransparEnt.
Certificats esglaó 3 i 4
Continuem avançant en la millora de
la transparència de la nostra entitat
amb l’objectiu d’acomplir el màxim nivell que certifica la plataforma TransparENT i superar l’esglaó 3 i 4.

• Projecció de futur amb el canvi de Consell
Comença un nou equip de Govern a la
FCVS. Ben segur que el nou Consell Directiu afrontarà un objectiu molt rellevant,
d’entre tots els que es plantegi: vetllar
perquè el treball territorial sumi i contingui
visió general enmig de les iniciatives locals. Potser aquest serà el gran repte de
la propera etapa: esdevenir una eina forta
però alhora flexible, realment al servei de
la nova manera de ser i d’actuar de vosaltres, les entitats.

PRESSUPOST

2018
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Despeses

Ingressos
Real 2017
Ingressos prestació serveis a organismes públics

Pressupost 2018

56.297,37

47.500

Ingressos prestació serveis a entitats privades

Real 2017

Pressupost 2018

Costos Salarials

-384.263,52

-423.588,31

Total Costos Salarials

-384.263,52

-423.588,31

Lloguers i despeses comunitats

-5.064,20

-5.165,48

Ingressos per Formació (factures, matrícules)

23.928,29

12.500

Ingressos assegurances voluntaris/es entitats federades

35.003,54

35.003,54

Reparacions i manteniment

-8.368,24

-8.535,60

1.140

1.220

Assegurances equipaments

-2.169,01

-2.212,39

325

500

Despeses d’oficina

-7.306,40

-7.452,53

300

Professionals externs

-24.409,12

-24.897,30

Serveis bancaris

-2.320,73

-2.367,15

Tributs

-2.673,38

-2.726,84

Subministraments

-9.794,53

-9.990,42

-15.958,83

-16.278,00

-7.505,38

-7.655,49

Quotes El Mercat Social
Quotes Guanyem-hi tots!
Quotes caminada popular Lleida
Quotes anuals entitats federades
Total recursos propis i prestació serveis
IRPF Dept. TASiF-MSSSI
Dept. TASiF – Subvenció anual Dº Gral Acció Cívica i
Comunitària

73.510

64.000

193.384,20

166.973,54

60.629,92

60.629,92

114.376

116.089,60

Dept. Salut – Subvenció anual
Dept. TASiF – Altres subvencions

61.325,85

Dept. Territori i sostenibilitat. Agència Catalana de Residus
Servei d’Ocupació de Catalunya
Diputació de Barcelona

39.650

Despeses de representació institucional

38.000

Despesa d’Assegurances de voluntaris/es Entitats federades

-18.445,70

-18.814,61

15.000

Publicitat i materials de Programes

-27.195,39

-27.739,30

-2.641,99

-2.694,83

Formadors externs

-22.999,63

-23.459,62

3.500

Despeses de promoció de Voluntariat

-24.320,88

-24.807,29

-8.568,67

-8.740,05

-189.742,08

-193.536,91

8.250
23.270,79

Diputació de Girona

Rèntings

Neteja
23.250

Diputació de Lleida

2.665

8.000

Dietes i desplaçaments interns

Diputació de Tarragona

2.000

2.000

Total Despeses sense costos salarials

92.600

117.000

Altres Pèrdues

-3.715,38

-3.789,69

Ajuntament de Girona

6.000

6.000

Amortitzacions

-10.520,17

-10.540,38

Ajuntament de Lleida

4.000

4.000

TOTAL DESPESES

- 588.241,15

- 631.455,29

791

800

375.908,56

433.919,52

603.591,53

635.093,06

Fundació bancària La Caixa

12.000

6.000

Conveni de Caixes (FBLC + Dept. TASiF)

20.000

20.000

15.350,38

3.637,77

Total finançament privat

32.000

26.000

Donatius i altres ingressos

2.298,77

8.200

Donatius i altres ingressos

2.298,77

8.200

603.591,53

635.093,06

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Tarragona
Total finançament públic

TOTAL INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT
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Ingressos

4%
69%

26%
Finançament públic: 433.919,52 €
Finançament privat: 26.000 €
Finançament propi: 166.973,54 €

1%

Donatius: 8.200 €

Ingressos aportats per Àrea/Territori

11%
5%

4%

Qualitat / Programes / Direcció: 278.723,06 €
Formació: 31.500 €

14%

Àrea salut i comunitat: 67.400 €

2%
11%
2%

44%

3%

4%

Comunicació: 24.200 €
Àrea economia social i RS: 90.720 €
Àrea promoció comunitària
del voluntariat: 15.500 €
Barcelona: 69.000 €
Girona: 11.500 €
Lleida: 19.050 €
Tarragona: 27.500 €

Barcelona
c/ Grassot, 3, 2n
08025 Barcelona
T. 93 314 19 00 / comunicacio@voluntaris.cat

@voluntaris_cat

voluntaris.cat

