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14è Premi

Convocatòria 2006 per premiar projectes que
promoguin accions voluntàries i en millorin la qualitat
i la quantitat; obrin nous camins al voluntariat
des de la creativitat i la innovació en els models
d’intervenció; donin resposta a les necessitats
cíviques, socials i socioculturals de la nostra realitat
més immediata, i cooperin en el creixement humà
del voluntariat i vetllin per la seva formació i capacitat
tècnica.

El premi, a part del guardó corresponent, preveu
tres modalitats i les següents dotacions
econòmiques:
A.Projectes d’àmbit nacional:
10.000.- euros
B.Projectes d’àmbit local/comarcal:
5.000.- euros
C.Premi votació popular: (Projectes d’àmbit
nacional/local/comarcal): 5.000.- euros

El termini de presentació dels projectes
finalitza a les
12:00 hores del 10 de novembre de 2006
per a totes les modalitats.

Més informació a:
Departament de Benestar i Família

Tel ❙  93 / 483.10.00
a/e ❙ sgav.benestar@gencat.net

Internet ❙  www.voluntariat.org
 www.xarxanet.org

Voluntariat
2006

http://www.voluntariat.org 
http://www.xarxanet.org
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Formació

Cursos

Curs d’iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de Formació de la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
Lloc: Barcelona
Dates: 4, 11 i 18 de novembre de 2006

Escola de Formació de la FCVS
Tel ❙  93 / 458.99.06
a/e ❙  formacio@federacio.net

Internet ❙  www.federacio.net

Comptabilitat avançada per
associacions
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai –
Suport Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de
desembre de 2006

Centre d’Estudis de l’Esplai – Suport
Associatiu
Tel ❙  93 / 474.45.53
a/e ❙  cee@esplai.org

Internet ❙  www.esplai.org/cursos/
 main.asp

Intervenció en infància i
família
Organitza: Associació Benestar i
Desenvolupament
Lloc: Barcelona
Dates: 11 i 12 de novembre de 2006

Associació Benestar i Desenvolupament
Tel ❙  93 / 289.05.30

Internet ❙ www.abd-ong.org

Curs d’intervenció en
centres penitenciaris des del
voluntariat
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Lloc: Bellaterra (Barcelonès)
Dates: del 14 al 29 de novembre de 2006

Fundació Autònoma Solidària
Tel ❙  93 / 581.27.57
a/e ❙  fas.solidaritat@uab.es

Internet ❙  http://magno.uab.es/fas/
formacio/calendari2.htm

Curs d’iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de Formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS)
Lloc: Girona
Dates: 7, 9, 14, 16, 21 i 23 de novembre de
2006

Escola de Formació de la FCVS
Tel ❙  972 / 22.79.11
a/e ❙  girona@federacio.net

Internet ❙  www.federacio.net

Curs d’agents socials
hospitalaris
Organitza: Centre d’Estudis Joan Vallès
Lloc: Barcelona
Dates: novembre de 2006

Centre d’Estudis Joan Vallès
Tel ❙  93 /424.10.20
a/e ❙  cejv@consellevangelic.cat

Internet ❙  www.consellevangelic.cat/
 eve.htm

 Altres

Activitats amb malalts
d’Alzheimer i altres
demències
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Data: del 18 de novembre al 2 de desembre de
2006

El CAE
Tel ❙  93 / 872.57.89
a/e ❙  cae@elcae.org

Internet ❙  www.elcae.org

Curs sobre violència
domèstica
Organitza: Centre Passatge
Lloc: Barcelona
Dates: 3 i 11 de novembre de 2006

Centre Passatge
Tel ❙  93 / 215.15.99
a/e ❙ secretaria@centrepassatge.com

Internet ❙  www.centrepassatge.com

Curs de dret i medi ambient
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallés Occidental)
Dates: del 6 al 27 de novembre de 2006

ADENC
Tel ❙  93 / 717.18.87

Internet ❙  www.adenc.org

Per a més informació sobre els cursos consulteu
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio

Intervenció i comunicació en
gent gran
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Data: 19 i 20 d’octubre de 2006

Amics de la Gent Gran
Tel ❙   93 / 207.67.73  
a/e ❙  voluntaris

 @amicsdelagentgran.org
Internet ❙  www.amicsdelagentgran.org

Curs per a curadors de
persones afectades per
l’Alzheimer
Organitza: Assoc. Familiars d’Alzheimer de
Lleida
Lloc: Lleida (Segrià)
Dates: 6 de novembre de 2006

Assoc. Familiars d’Alzheimer de Lleida
Tel ❙  973 / 22.89.88

 Jornades

7a Jornada les associacions
fan ciutat: “El futur, amb
estratègia”
Organitza: Ajuntament de Mataró
Lloc: Mataró (Maresme)
Dates: 25 de novembre de 2006

Ajuntament de Mataró
Tel ❙   93 / 702.28.44
a/e ❙   ppujol@ajmataro.es

Internet ❙   www.mataro.cat

Seminari d’Intervenció en
Drogoaddiccions i
Adolescència
Organitza: Fundació SER.GI
Lloc: Girona
Dates: 17, 18, 24 i 25 de novembre 2006

Fundació SER.GI
Tel ❙   972 / 21.30.50

Internet ❙   www.fundaciosergi.org

I Jornades sobre gènere i
desenvolupament rural:
“Dona, Cooperació i
Ruralitat”
Organitza: Creu Roja Catalunya
Lloc: Lleida (Segrià)
Dates: 3 de novembre de 2006

Creu Roja Catalunya
Tel ❙  973 / 00.35.31
a/e ❙  cci@int.udl.es
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Les entitats poden enviar
informació de les seves activitats
perquè sigui publicada al butlletí:

Correu:
Carolines, 10
08012 Barcelona

Telèfon: 902.415.000

Fax: 93 / 439.45.15

E-mail:
Subscripcions: alabast@voluntariat.org
Informació: alabast@peretarres.org

Serveis
d’Assessorament per a Associacions

■■■■■ Projectes d’Intervenció 902 .415.000 / assessor@peretarres.org

■■■■■ Creació i manteniment de webs  93.442.58.67 / webmaster@ravalnet.org

■■■■■ Jurídic  902.397.397 / juridic@suport.org

■■■■■ Econòmic  902.267.267 / economic@suport.org

■■■■■ Informàtic  902.497.497 / informatic@suport.org

■■■■■ Estratègia de Gestió  93.237.47.55 / secotbcn@cambrescat.es

■■■■■ Formació 93.483.18.16

Parlem de... sexualitat:
trenquem estereotips,
desmuntem prejudicis
 El Grup de Treball (GT) de guies de salut del
Consell de la Joventut de Barcelona ha editat el
primer número d’un seguit de guies de recursos
que divulgaran diversos temes relacionats amb
l’àmbit de la salut jove.
El contingut d’aquesta guia explica diversos
conceptes i vocabulari sobre sexualitat, exposa
algunes de les preguntes freqüents en aquesta
matèria i dóna alguns consells. A més a més, conté
una fitxa amb les dades de les entitats juvenils
dedicades a aquest tema i altres dades d’interès.

Consell de la Joventut de Barcelona
a/e ❙ salut@cjb.org
Tel ❙  93 / 265.47.36

Contancte ❙  Roger Bujons

Hacia un modelo asociativo
intercultural
Aquesta nova publicació del Consejo de la
Juventud de España planteja la necessitat de la
participació dels joves nouvinguts a les
associacions.
Ja que segons diu això facilita la incorporació a la
societat d’acollida i l’exercici de drets i
responsabilitats, fent un pas més cap a la
construcció d’una nova ciutadania. El llibre fa
una proposta dirigida al moviment associatiu
juvenil perquè assumeixi, si així ho vol, el seu paper
de pont intercultural entre la joventut nouvinguda
i la societat d’acollida.

Consejo de la Juventud de España
Internet ❙   http://web.cje.org/

   PublicacionesCJE/novedades/
haciaunmodeloasociativointercultural.pdf

Novetats editorialsBeques i Premis

Concurs de projectes
associatius nord catalans
Aquest concurs té com a objectiu valorar les
persones que volen dur a terme projectes en
associacions i també les associacions per mostrar
així el dinamisme associatiu de la Catalunya Nord.
Convoca: Centre d’Informacions i Recursos
per Associacions (CI&RA)
Termini: 15 de novembre de 2006

CI&RA
a/e ❙  cierasso@free.fr

Internet ❙  http://cierasso.org/pages/
concours.htm

Les àvies i els avis escriuen
contes, els infants dibuixen
XIV convocatòria del concurs on els avis i les àvies
escriuen contes i els infants els dibuixen.
Convoca: Associació Nou Horitzó
Termini: 15 de desembre de 2006

Associació Nou Horitzó
Tel ❙  93/ 408.54.44

Internet ❙  www.nouhoritzo.
 voluntariat.org

Concurs de fotografia
Pretén recollir escenes quotidianes de la vida dels
immigrants a Espanya. El tema del concurs
“Immigrants, treballadors i ciutadans” són les
escenes reals de la vida dels immigrants a tot el
país.
Convoca: Comissions Obreres a Castella -
la Manxa
Termini: 20 de desembre de 2006

Comissions Obreres a Castella - la Manxa
Tel ❙  925 / 28.08.52

 Irrepressible.info
L’ONG Amnistia Internacional, destacada activista
a favor dels drets humans, ha organitzat una
campanya global contra la censura a Internet.
Segons l’organització, Internet és un mitjà excel·lent
per compartir idees i exercir la llibertat d’expressió.
Tot i això, cada vegada és més controlat. S’ha
constatat la repressió a Internet a països com
Xina, Vietnam, Tunísia, Iran, Aràbia Saudí i Síria.
Es persegueixen i s’empresonen les persones
simplement per criticar el seu govern, demanar
democràcia i major llibertat de premsa o per treure
a la llum abusos contra els drets humans a través
d’Internet.

Amnistia Internacional
Internet ❙ www.amnistiainternacional.org

Reescriguem el futur
 L’organització no governamental Save the
Children ha llançat una campanya que pretén
donar una educació de qualitat a 8 milions de
nens i nenes abans de l’any 2010 i, també
aprofiten per sensibilitzar la societat
internacional que l’educació ha de formar part
de qualsevol paquet d’ajuda d’emergència.
Els seus objectius bàsics són:
· Garantir que, fins a 2010, tres milions de nens i
nenes en països afectats per conflictes, que
actualment no van a l’escola, tinguin accés a una
educació de qualitat.
· Millorar la qualitat dels projectes educatius per
a altres cinc milions d’infants.
·Fer crides a governs i organitzacions
internacionals perquè estableixin polítiques i
destinin els recursos necessaris per proporcionar
una educació de qualitat a tots els infants.

Save the Children
Internet ❙ www.savethechildren.es

Campanyes
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Ajuts a projectes socials
Convocatòria d’ajuts a projectes socials per al 2006
dirigida a promoure la cura de les persones i la
millora de la seva qualitat de vida.
Convoca: DKV – Seguros
Termini: 20 de novembre de 2006

DKV – Seguros
Internet ❙ www.dkvseguros.com/awa/

inicio_catalan.asp

Convocatòria 2007 d’ajuts a
projectes d’atenció social
Aquesta convocatòria té l’objectiu de contribuir al
desenvolupament de projectes innovadors,
d’entitats sense ànim de lucre, destinats a
promoure l’autonomia de les persones que
pateixen alguna malaltia neurodegenerativa.
Convoca: Fundació Viure i Conviure
Termini: 17 de novembre de 2006

Fundació Viure i Conviure
Internet ❙ http://

obrasocial.caixacatalunya.es/
osocial/idiomes/1/fitxers/atsocial/
bases_fvic_cat.pdf

Premis Jaume Ciurana 2006
a l’actuació cívica juvenil
Els Premis Jaume Ciurana volen fomentar en el
jovent el gust per les responsabilitats, la capacitat
associativa, l’esperit de servei i el compromís envers
la societat, l’amor i el respecte per la natura.
Convoca: Departament de Benestar i Família
Termini: 31 de gener de 2007

Departament de Benestar i Família
Internet ❙  www.gencat.net/benestar/

actualitatweb/premis/programa-
jaumeciurana.pdf

XIV Premi del Voluntariat
Premi per tal de contribuir a fer possible els
projectes de promoció del voluntariat que
excel·leixin per la seva qualitat.
Convoca: Direcció General d’Actuacions
Comunitàries i Cíviques
Termini: 10 de novembre de 2006

Direcció General d’Actuacions
Comunitàries i Cíviques

Internet ❙ www.xarxanet.org

Finançament

ACAB (Associació Contra
l’Anorèxia i la Bulímia)
Tasques a realitzar: un voluntari per atendre
el servei d’informació i atenció telefònica, on-line i
presencial a afectats i familiars de Trastorns del
Comportament Alimentari. S’ofereix curs de
formació específica en Acollida de familiars i
malalts de TCA.
Lloc: Barcelona
Perfil: estudiant o titulat en psicologia, treball
social, educació social o pedagogia,  o persones
amb coneixements d’aquestes malalties per
proximitat (familiar, amic, etc.)  amb bona
predisposició per escoltar i parlar telefònicament.
Dedicació: 1 torn a la setmana de matí o tarda,
de dilluns a divendres (matins de 10 a 13; tardes
de 17 a 20).

ACAB (Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia)
Tel ❙  93 / 454.91.09

Contacte ❙ Maria Sindreu
a/e ❙  msindreu@acab.suport.org

Plantada de 5.000 arbres al
riu la Tordera
Tasques a realitzar: Plantada de 5.000 arbres a la
Tordera (riu). A tots els participants se’ls oferirà aigua i
un entrepà per esmorzar, un certificat d’assistència i
una samarreta de la Fundació Natura.
Lloc: ribera del riu la Tordera
Dedicació: el matí del 18 de novembre de 2006
de 9.30 a 14.00 h.
Perfil: Cal que el voluntari porti roba i calçat
adient per treballar.

Fundació Natura i Wolters Kluwer
Tel ❙  93 / 237.38.02

Contacte ❙  Joan Feliu
a/e ❙  jfeliu@fundacionatura.org

Internet ❙  www.fundacionatura.org

Centre Obert Joan Salvador
Gavina
Tasques a realitzar: suport a l’educador en
les activitats sòcio-educatives i de lleure: reforç
escolar, tallers, ludoteca, sortides a parcs,
polisportiu. Per Petita infància (4-7 anys), Infància
(8-11 anys) i Grans (12 a 16 anys) .
Lloc: Barcelona
Perfil: persones dinàmiques, amb ganes de
treballar en equip i amb sensibilitat social.
Dedicació: de 16.15 a 20 h. Una tarda a la
setmana, a escollir, de dilluns a divendres (segons
necessitats del Centre Obert)

Centre Obert Joan Salvador Gavina
Tel ❙  93 / 442.66.83
a/e ❙  secretariagavina@pangea.org

Contacte ❙  Àngels Carbonell
Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Crides de Voluntariat

i

Centre Obert Joan Salvador
Gavina
Tasques a realitzar: reforç escolar en les
següents disciplines: Anglès, Química,
Matemàtiques. Per a nois/es d’ESO i Batxillerat.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones dinàmiques, amb ganes de
treballar en equip i amb sensibilitat social que
tinguin coneixements de la disciplina de la qual
faran reforç.
Dedicació: 1 hora a la setmana dins l’horari de
tarda. (franja horària de 17 h a 20 h) dia a
escollir, de dilluns a divendres.

Centre Obert Joan Salvador Gavina
Tel ❙  93 / 442.66.83
a/e ❙ secretariagavina@pangea.org

Contacte ❙  Àngels Carbonell

Fundació Mans a les Mans
Tasques a realitzar: participar en diferents
projectes als barris de La Marina-Zona Franca,
adreçats a infants i adolescents en situació de risc
(reforç escolar, projecte de beques, etc.)
Lloc: Barcelona

Fundació Mans a les Mans
Tel ❙  650 / 31.54.41
a/e ❙ candialm@gmail.com

Fundació Akwaba
Tasques a realitzar: participar en un projecte
educatiu, al barri de la Torrassa. Es tracta de
treballar amb nens/es de 6è de secundària.
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dedicació: dues tardes a la setmana, de 5 a 7h.

Fundació Akwaba
Tel ❙  93 / 440.76.96
a/e ❙ educatiuakwaba@pangea.org

Contacte ❙ Esther

STELLA MARIS, Apostolat
del Mar
Tasques a realitzar:
· 1 persona per portar temes de
comptabilitat.
· 3 persones per visitar els tripulants dels
vaixells que passen pel port de Barcelona.
· 2 persones per fer guàrdies a la recepció
de la residència.
Lloc: Barcelona

STELLA MARIS, Apostolat del Mar
Tel ❙  93 / 443.19.65
a/e ❙ apomar@icab.es

Contacte ❙  Ricard R. Martos
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L’espai de:

Trobades
2a Trobada de voluntaris oncològics
Organitza: Federació d’Entitats Contra el Càncer
Lloc: Barcelona
Data: 18 de novembre de 2006

Federació d’Entitats Contra el Càncer
Tel ❙  93 / 314.87.53
a/e ❙  federacio@fecec.org

Internet ❙  www.fecec.org

2a Mostra d’entitats de Mataró
Organitza: Ajuntament de Mataró
Lloc: Mataró (Maresme)
Dates: 24, 25 i 26 de novembre de 2006

Ajuntament de Mataró
Tel ❙  93 / 702.28.44
a/e ❙  ppujol@ajmataro.es

Internet ❙  www.mataro.cat

VI Desfilada Benèfica de Moda Infantil
“Aquí pintem tots”
Organitza: Caf Gestió
Lloc: Barcelona
Data: 12 de novembre de 2006

Caf gestió
Tel ❙  93 / 217.32.25

Xerrades
Les entitats del tercer sector i la
construcció de la confiança: la
importància de la transparència
Organitza: Observatori del Tercer Sector
Lloc: Barcelona
Dates: 6 de novembre de 2006

Observatori del Tercer Sector
Tel ❙  93 / 217.72.97
a/e ❙  observatori@tercersector.net

Internet ❙  www.tercersector.net

L’Hinduisme
Organitza: Centre Moral Instructiu de Gràcia
Lloc: Barcelona
Data: 13 de novembre de 2006

Centre Moral Instructiu de Gràcia
Tel ❙  93 / 237.50.31
a/e ❙  elcentre@telefonica.net

Envelliment saludable en persones amb
discapacitat intel·lectual
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Lloc: Barcelona
Data: 17 de novembre de 2006

Fundació Viure i Conviure
Tel ❙  902 / 40.09.73

Internet ❙  www.caixacatalunya.es/
viureiconviure

Agenda

Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda

Xarxanet.org, l’espai comunicatiu i d’interacció entre les organitzacions
no lucratives i les persones amb inquietuds cíviques en llengua catalana

Connecteu-vos-hi!
www. xarxanet.org/xarxanet/projeccio_exterior

Exposicions
Viure el temps. Idees per madurar en
positiu
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Lloc: Barcelona
Data: del 10 d’octubre al 19 de novembre
de 2006

Fundació Viure i Conviure
Tel ❙  902 / 40.09.73

Internet ❙  www.caixacatalunya.es/
viureiconviure

La porta del voluntariat
Organitza: Universitat de Girona i Federació
Catalana de Voluntariat Social
Lloc: Girona
Dates: novembre de 2006

Federació Catalana de Voluntariat Social
Tel ❙  972 / 22.79.11
a/e ❙  girona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Tallers
La participació infantil com a estratègia
educativa
Organitza: Escola Educadors/es de Creu
Roja Joventut
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Data: 11 de novembre de 2006

Escola Educadors/es de Creu Roja
Joventut

Internet ❙ www.creurojajoventut.org

i

Projecció Exterior, nou portal de xarxanet.org
Ja tenim un altre portal de xarxanet.org. Es tracta de Projecció Exterior, que neix sota el lema de: “Projecta’t a l’exterior,
dóna’t a conèixer al món!”. Una de les característiques d’aquest portal és que es publica en quatre idiomes: català, en

espanyol sota el nom de “Sociedad Civil”, en francès com a “Société Civile” i en anglès com a
“Civil Society”.

A Projecció Exterior s’hi podran trobar les notícies més destacades de les xarxes internacionals
del voluntariat com la IAVE International Association for Volunteer Effort o el CEV Centre
Europeen du Voluntariat.

La data d’inauguració oficial del nou portal Projecció Exterior va ser el passat 28 d’octubre de
2006 coincidint amb la reunió de l’Assemblea General del CEV a Barcelona.
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 l ’abastA

Resum de la Jornada de voluntariat sociosanitari

I JORNADA DE REFLEXIÓ PARTICIPATIVA SOBRE EL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT SANITARI
I SOCIOSANITARI A CATALUNYA

- 6 D’OCTUBRE DE 2006 -

El divendres 6 d’octubre de 2006 va tenir lloc a la seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la “I Jornada de
reflexió participativa sobre el Voluntariat en l’àmbit sanitari i sociosanitari a Catalunya” (organitzada pels Departaments de Salut i de
Benestar i Família, amb la col·laboració de la Federació Catalana del Voluntariat Social), amb uns 70 participants d’entitats de Voluntariat,
d’organismes sanitaris i sociosanitaris, i de l’Administració.

Primerament, els assistents van treballar en grups participatius per tal de  realitzar una autoavaluació dels temes relacionats amb el voluntariat
sanitari i sociosanitari,  i detectar aspectes a millorar o crear.
Es va aprofitar la pausa per recollir informació dels assistents respecte a les “Bones practiques” de les seves entitats i organismes.
Els grups van posar en comú les conclusions dels grups participatius, i van prioritzar en plenari els temes que van considerar més importants
de cara al futur.

A continuació us expliquem el resultat de la priorització i un resum de les propostes realitzades per millorar el voluntariat sanitari
i sociosanitari a Catalunya en els propers anys:

Millorar la coordinació: entre voluntaris i professionals, entre entitats, amb l’administració, amb els pacients; implantant la figura del
coordinador de voluntaris, aprofitant els mitjans existents.
Formació especialitzada, concreta, continuada, i amb supervisió i seguiment dels voluntaris: formació específica a partir
de les necessitats formatives, amb valoració al cap d’un temps; suport emocional; i procurant el reconeixement regulat i aprofitant i
difonent els recursos i plans de formació ja existents.
Millorar la informació als professionals de les tasques del voluntariat, amb implicació de la direcció dels centres: fer
presentacions oficials; introduir el voluntariat en els plans docents i d’acollida als centres; i formar equips de treball multidisciplinar,
tenint en compte la veu de l’usuari.
Recolzament institucional a les entitats i finançament: cal voluntat política; invertir el 0,7%; establir espais de trobada
periòdica entre les entitats i l’administració; i difondre més les línies institucionals existents.

1 Jornada de reflexió participativa sobre el Voluntariat en l’àmbit sanitari i
sociosanitari a Catalunya

Anàlisi de la situació actual i reptes de futur

El divendres 6 d’octubre de 2006 va tenir lloc a la seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la “I Jornada de
reflexió participativa sobre el Voluntariat en l’àmbit sanitari i sociosanitari a Catalunya” (organitzada pels Departaments de Salut
i de Benestar i Família, amb la col·laboració de la Federació Catalana del Voluntariat Social), amb més de 70
participants d’entitats de Voluntariat, d’organismes sanitaris i sociosanitaris, i de l’Administració.

Primerament, els assistents van treballar en grups participatius per tal de  realitzar una autoavaluació dels temes relacionats
amb el voluntariat sanitari i sociosanitari,  i detectar aspectes a millorar o crear.
Es va aprofitar la pausa per recollir informació dels assistents pel que fa a les “Bones pràctiques” de les seves entitats i
organismes.
Els grups van posar en comú les conclusions dels grups participatius, i van prioritzar en plenari els temes que van considerar
més importants de cara al futur.

A continuació, us expliquem el resultat de la priorització i un resum de les propostes realitzades per millorar el voluntariat
sanitari i sociosanitari a Catalunya en els propers anys:

❙ Millorar la coordinació
Entre voluntaris i professionals, entre entitats, amb l’administració, amb els pacients; implantant la figura del
coordinador de voluntaris, i aprofitant els mitjans existents.

❙ Formació especialitzada, concreta, continuada, i amb supervisió i seguiment dels voluntaris
Formació específica a partir de les necessitats formatives, amb valoració al cap d’un temps, suport emocional, i
procurant el reconeixement regulat i aprofitant i difonent els recursos i plans de formació ja existents.

❙ Millorar la informació als professionals sobre les tasques del voluntariat, amb implicació de la direcció
dels centres

Fer presentacions oficials, introduir el voluntariat en els plans docents i d’acollida als centres, i formar equips de
treball multidisciplinari, tenint en compte la veu de l’usuari.

❙ Recolzament institucional a les entitats i finançament
Cal voluntat política, invertir el 0,7%, establir espais de trobada periòdica entre les entitats i l’administració, i
difondre més les línies institucionals existents.




