PLA DE GOVERN 2018-2022
-

MANTENIR ELS 7 EIXOS DEL PLA DE GOVERN 2016-2018:
1. Innovar tot detectant amb les entitats membres les necessitats i alhora les
capacitats d’implicació i de participació de totes elles. Per alinear els plans
d’actuació futurs de la FCVS. (PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DE LES ENTITATS, I
INNOVACIÓ)
2. Liderar el creixement de la base social de la FCVS: enfortint el territori i
eixamplant relacions amb altres actors. (INCREMENTAR BASE SOCIAL)
3. Reforçar la identitat del Voluntariat en contextos canviants: sistematitzant les
relacions institucionals i les aliances, tot enfocant-les a la incidència política.
(INCIDÈNCIA POLÍTICA I IDENTITAT, RELACIONS EXTERNES)
4. Impulsar la captació de recursos, de talent i de tot tipus de col·laboracions
externes. (CAPTACIÓ DE RECURSOS)
5. Assegurar circuïts de sostenibilitat econòmica: diversificació de fonts de
finançament. (DIVERSIFICACIÓ DE FINANÇAMENT)
6. Impulsar nova estratègia comunicativa de la FCVS entre equips de la casa, en
el sector i en la ciutadania. (COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA)
7. Atendre amb cura les persones dels equips: el seu creixement i formació.
(ENFORTIMENT EQUIPS)

-

OBJECTIUS 2018-2022:

•
•
•
•

1. Cohesionar el conjunt d'entitats des de la participació a la xarxa (eix 1)
2. Impulsar i enfortir el desplegament territorial de voluntaris.cat (eix 2)
3. Visualitzar i posar en valor el voluntariat (eixos 3 i 6)
4. Territorialitzar la sostenibilitat de voluntaris.cat amb una visió conjunt (eix 4 i
5)

-

ACCIONS PROPOSADES PELS DIFERENTS OBJECTIUS:

-

Objectiu 1. Cohesionar el conjunt d'entitats des de la participació a la xarxa.
ACCIONS:
✓ Vetllar perquè les entitats federades sentin el valor de pertànyer a la
FCVS: fomentar la complicitat amb nosaltres mitjançant grups de treball,
bons serveis, formacions, i d’altres iniciatives.
✓ Revisar i valorar les necessitats de les entitats federades (a través de
models com el Ben a prop teu).
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✓
✓
✓
✓

Mantenir i potenciar les 4 sessions territorials de l’AGO.
Potenciar activitats que es puguin realitzar entre entitats.
Mantenir una presència activa en el Dia Internacional del Voluntariat.
Revisar i actualitzar els Estatuts de la Federació, si s’escau.

-

Objectiu 2. Impulsar i enfortir el desplegament territorial de voluntaris.cat.
ACCIONS:
✓ Vetllar perquè el treball territorial sumi i contingui visió general enmig de
les iniciatives locals.
✓ Vetllar perquè el treball es consensuï i es desplegui a nivell territorial i
s’identifiquin les bones practiques per tal de replicar el model.
✓ Vetllar perquè les actuacions territorials vinguin sempre assegurades per
aportacions econòmiques de caràcter local.
✓ Activitats territorials calendaritzades pel 2018 i identificades.
✓ Revisar i actualitzar el “Ben a prop teu”.
✓ Ampliar la base social de la FCVS.
✓ Seguiment i suport del treball realitzat amb l’equip.
✓ Reforçar els equips de coordinació territorials.

-

Objectiu 3. Visualitzar i posar en valor el voluntariat. ACCIONS:
✓ Vetllar perquè el voluntariat es visualitzi i s'adeqüi a la Llei 25/2015, tot
alineant-lo a la pràctica del model català del Voluntariat.
✓ Vetllar per la representació i incidència política als diferents fòrums civils
i institucionals.
✓ Reforçar el posicionament per un model de Voluntariat i Associacionisme
que potenciï les accions de les diferents entitats amb un únic objectiu:
generació de discurs, dades i línia editorial.
✓ Potenciar l’elaboració d’articles d’opinió des de la FCVS, amb
programació anual.
✓ Treballar per una bona llei de foment de l’associacionisme.
✓ Recolzament i seguiment dels objectius del nou Consell Directiu i
Presidència.
✓ Seguiment de la Direcció tècnica.

-

Objectiu 4. Territorialitzar la sostenibilitat de voluntaris.cat amb una visió
conjunt. ACCIONS:
✓ Vetllar per la sostenibilitat de l’organització, que pugui garantir l’avenç
i/o continuïtat dels objectius acordats.
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✓ Vetllar per la planificació d’una estratègia que contempli les aportacions
privades (ara, que les públiques i les pròpies estan garantides) en una
proporció d’ inici, i una de progressiva.
✓ Vetllar perquè els bons resultats d’obtenció de recursos per part de
l’equip tècnic es socialitzin en el Consell Directiu i perquè es
redistribueixin amb coherència entre Àrees i territoris.
✓ Potenciar projectes d’Economia Social.

VALORS PER A DUR EL PLA DE GOVERN:
Per a dur a terme aquest Pla de Govern, volem tenir al Consell Directiu un model de
governança que estigui recolzat en els següents principis:
•
•
•
•
•
•

Treball en equip, des de la coresponsabilitat i el compromís, tant personal com
grupal.
Treball des de la confiança, el diàleg constructiu i l’escolta activa.
Treball des de la voluntat de construir des de la positivitat, de sumar, assumint
que tots partim d’idees diferents i/o divergents.
Treball amb i des dels territoris, amb una articulació conjunta.
Treball des de l’apertura cap en fora, a noves realitats i sense estar tancats en
nosaltres mateixos.
Treball des de la transparència i fonamentat en uns valors ètics.
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