En el primer any de vida del programa Vol.in
s’activen 15 persones en el món del voluntariat
L’objectiu del projecte és ser una eina d’inclusió social de les persones
migrades residents a la ciutat
Tot just avui fa un any, la Federació Catalana de Voluntariat Social presentava el
programa Vol.in com un projecte que vincula persones nouvingudes amb entitats locals
mitjançant el voluntariat.
Després d’aquests 12 mesos de treball, el programa ha atès un total de 20 persones,
15 de les quals s’han activat en el món del voluntariat a través de diferents entitats locals.
Aquest vincle ha permès aportar noves mirades als projectes socials ja existents, a partir
de la implicació activa d’aquestes persones a entitats de la ciutat.
Durant aquest any s’ha creat una xarxa amb unes 45 entitats i serveis d’atenció a
persones nouvingudes i, a través de xerrades de sensibilització i sessions informatives,
s’ha arribat a unes 300 persones aproximadament.
El perfil de les persones que han format part d’aquest primer any de Vol.in ha estat molt
divers, però tot i així, han abundat les persones provinents d’Àfrica, entre 18 i 29 anys
(veure dades a l’annex). El balanç que han fet aquestes persones sobre l’experiència
que han viscut a través del voluntariat és, en la gran majoria, extremadament satisfactori.
A més a més, el projecte ha comptat amb una persona voluntària que ha ofert el seu
suport en l’aprenentatge de l’idioma a la resta de voluntàries.
Les entitats també han valorat el Vol.in com un programa molt satisfactori per cobrir les
seves necessitats de voluntariat i per enriquir els seus projectes.
Aquest balanç reafirma que el projecte dóna resposta a una necessitat real ja que totes
les entitats amb les que s’ha creat aquesta xarxa ofereixen recursos per les persones
migrades, però el Vol.in seguirà treballant per reforçar el treball en xarxa entre les
entitats del territori que treballen amb voluntariat i assessorant-les per tal d’alinear-les
amb la llei actual de voluntariat.
A partir de l’èxit d’aquesta primera experiència, el programa es planteja nous reptes de
futur que consisteix en ampliar la franja d’edat a partir de 16 anys, portar el projecte a
altres municipis, així com augmentar l’oferta d’entitats i d’àmbits de voluntariat.
Atenció centrada en la persona
El programa ha atès de forma individualitzada a les persones interessades i les ha
acompanyat en tot el procés, facilitant eines de treball, oferint formació, etc.
Pel què fa a les entitats, han tingut l’oportunitat de formar part d’una xarxa
d’organitzacions on han rebut assessorament per acompanyar a les persones
voluntàries migrades i beneficiar-se de la difusió i sensibilització que ha suposat el
projecte.
Aquest programa va néixer ara fa tot just un any amb la voluntat de crear cercles socials
més plurals, d’implicar a les persones nouvingudes en la transformació del seu entorn i
de millorar el benestar de les persones implicades als projectes.
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El programa Vol.in compta amb el suport d’entitats com la Fundació Obra Social La
Caixa i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració directa de les cooperatives Icària
i El Far. El Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” també s’ha sumat
al projecte.

-Més informació:
> Laura de la Morena, tècnica de la Federació Catalana de Voluntariat Social a
Tarragona: tarragona@voluntaris.cat, 619 62 63 40
> Núria Loras, comunicació del programa Vol.in: nuria@elfarcooperatiu.cat, 650570122
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RECULL DE DADES DEL 1r ANY DE VOL.IN
20 persones ateses
15 persones voluntàries

Distribució per raons d’edat i sexe

Continents d’origen dels participants

Grau d’adequació de l’entitat assignada
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Grau de satisfacció general del projecte per part de les persones voluntàries

Grau de satisfacció general del projecte per part de les entitats

*Aquests resultats i conclusions es van presentar el passat 27 de novembre a la
Universitat Rovira i Virgili on es van poder compartir i debatre amb les persones
participants, on es va reafirmar la necessitat de promoure el voluntariat com una eina
d’inclusió social.
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