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Claus per a una bona gestió del 
voluntariat.

El voluntariat és l’essència del nostre sector, fins i tot quan es refereixin a qualitat i l'impacte 
de l'acció, mobilització social i participació ciutadana, capacitat organitzativa i associativa, 
així com els valors que fomenta en la societat.

Idees participació empatia persones 

counicacioó planificació avaluació 

objectius solidaritat autonomia xarxa 

comunicació territori estratègia integració seguiment 

iniciat ives formació transparència 
implicació 

accions reconeixement acompanyament
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Quatre idees claus per definir al voluntariat (en 
sentit ampli)

 Conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a 
realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, 
sense esperar res a canvi i en el marc d’una entitat no lucrativa.

 L’acció del voluntari/a es troba carregada de sentit, de solidaritat, a 
través d’un servei gratuït, participatiu, associatiu i compromès.

 El voluntariat és la síntesi de valors universals com la solidaritat i la 
cooperació, transformats en el compromís amb una realitat 
concreta.

 Diferenciem les entitats de voluntariat i les entitats amb 
voluntaris/es, ja que aquests elements determinen aspectes com la 
participació, desenvolupament d’activitats, cultura organitzativa, etc. 
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Si volem millorar la nostra gestió de 
voluntariat, treballarem 3 aspectes:

 Quins processos cal tenir en compte per a una 
bona gestió.

 La força que mou al voluntariat. Reflexions per 
promoure i mantenir la motivació de les 
persones col·laboradores a la vostra entitat 

 Bones pràctiques en la gestió del voluntariat.
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

Definició perfils 
de voluntariat

Reconeixement

Transparència

Implicació del 
òrgans de govern

Integració i 
motivació: 
processos 

participatius

Acollida i 
formació

Establir referents 
i procés de 

captació

Sortida del 
voluntariat
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

Com a consell, us recomanen que el Pla 
sigui participatiu, intentant integrar en el 
procés a personal tècnic, voluntariat, 
membres de l’equip directiu, inclòs 
agents externs. Donarà més viabilitat a 
l’estratègia de voluntariat gràcies a 
l‘apoderament de les parts. 
Aquest Pla del voluntariat ha d'estar 
inclòs en el projecte general de 
l'entitat.  

El Pla de Voluntariat: Per a una bona gestió 
dels voluntaris és imprescindible dotar 
l'entitat d'un pla de voluntariat que serveixi 
com a referència i que no doni lloc a la 
improvisació. 

Aquest pla haurà de recollir els objectius 
que tindrà el servei de voluntariat, els 
àmbits d’actuació, les activitats a realitzar, 
contemplar la formació adequada a les 
tasques demanades als voluntaris i marcar 
un procés pautat i organitzat d’acollida, 
acompanyament, seguiment, avaluació i 
finalització quan la relació entre voluntari i 
entitat acabi. 
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

Definició perfils 
de voluntariat

Treballarem la definició des de dos àmbits, i la combinació d’aquestes, 
ens facilitarà la identificació del que necessitem 

• D’una banda, els perfils de les persones qui volen incorporar-se a 
l’organització.

• D’altra banda, el rol específic de cadascuna d’aquestes persones i 
del col·lectiu voluntari en general.  

Hem de definir les competències, coneixements i experiències que 
volen trobar, tant en els aspectes tècnics, com en els multinacionals, 
perquè la gent voluntària tingués un compromís missional amb l’entitat. 

• Destaquem les següents recomanacions: perfils missionals, perfils 
adequats a les necessitats de l’entitat, definició de funcions i 
responsabilitats, flexibilitat i adequació als drets i deures del 
voluntari/a.  
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

Les persones responsables del voluntariat són claus per a garantir l'òptima gestió 
d’aquests. 

• Dins del model d’organització del voluntariat, l’entitat ha de tenir definida les funcions i 
responsabilitats de la persona (persones) responsable del voluntariat. Entre aquestes, 
tenim: Acollir, planificar, organitzar, comunicar, fomentar el desenvolupament personal, 
motivar, acompanyar, seguiment i avaluar.

• Encara que hi hagi una persona responsable, això no significa que la resta de l’equip no 
s’impliqui.  

• El voluntariat és un aspecte estratègic i transversal a tota l’organització, i per tant, tota les 
persones que formin part de l’entitat han de participar en la seva gestió. 

El procés de captació respon a l’anàlisi feta per part de l’entitat.

• La pro activitat afavoreix la visió que les possibles persones voluntàries tindran de 
l’entitat. 

• El voluntariat d’una entitat ha de ser proporcional a la nostra capacitat de gestionar-ho. 
• Hem de tenir un missatge coherent amb la nostra missió i valors.
• Finalment, he de seleccionar els canals de captació adequats als perfils de voluntariat 

que volem per a la nostra organització.

Establir referents 
i procés de 

captació
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

Procés d’acollida, s’ha d’establir un manual o protocol d’acollida per 
afavorir l’inici del procés del voluntari/a i de la seva activitat a l’entitat. 

• D’una banda, el voluntariat ha de conèixer els aspectes més identitaris de 
l’organització: missió, visió i valors, a més de les activitats, funcionament i 
resta de l’equip. 

• D’altra banda, el pla de voluntariat, acord de compromís, adscripció de la 
persona responsable del seu desenvolupament a l’entitat, el pla de formació, 
etc.   

Pla de formació, detecció de necessitats, amb els objectius formatius, 
descripció de les formacions, continguts, hores, seguiment i avaluació.

• La formació del voluntariat es desenvolupa en tres àmbits: intern (relacionada 
amb la cultura organitzacional, mixta (relacionada amb les activitats que 
desenvoluparà) i externes (poden ser temes interessants per al voluntari/a, 
aprofitables o no per a l’entitat). 

• S’ha de tenir en compte els perfils dels voluntaris/es, els seus coneixements 
previs i les seves habilitats.  

Acollida i 
formació
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

 La implicació de l’equip directiu és molt important per garantir l’èxit de 
la gestió del voluntariat.  

• Cal que tota l’entitat treballi amb una sensibilitat acollidora i motivadora envers 
les persones voluntàries i d'una forma coordinada i transversal, des dels 
càrrecs directius, als professionals, passant per la persona responsable de 
voluntariat de l’entitat. És positiu quan són els mateixos treballadors els que 
demanen i troben necessària la figura del voluntariat per a una tasca 
determinada.

Integració i 
motivació: 
processos 

participatius

Implicació de 
l’equip directiu

La participació és un procés d’implicació i compromís amb l’entitat, i és 
responsabilitat d’aquesta que es doni. 

• Existeixen diferents nivells de participació en funció de la implicació de la 
persona voluntària, del seu coneixement i interès, del seu perfil, dels 
mecanismes de participació interna de la mateixa entitat, de la cultura 
organitzativa, etc. 

• La participació és un dret per al voluntari/a, i és molt important explicitar quins 
són els canals de participació que hi ha. 

• La participació del voluntariat no ha de ser un aspecte puntual, sinó que ha 
d’estar present de manera contínua a l’organització. 

• Diferenciem, una altra vegada, entre entitats de voluntariat i entitats amb 
voluntariat. 
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

És molt important reconèixer la tasca dels voluntaris. Una bona oportunitat per 
demostrar a aquest col·lectiu que la seva feina és valorada és donar pes a aquells 
que demostren que creuen en el que fan i que tenen capacitats per dur a terme 
tasques de responsabilitat. Aquest reconeixement pot ser formal o no formal 

• El reconeixement formal reculli els procediments establerts a la planificació i 
gestió del voluntariat. Des de la presentació i publicació d’un estudi, al 
reconeixement públic de les tasques realitzades, acreditació de la feina feta o 
algun premi/obsequi per la seva prestació. 

• El reconeixement no formal, és igual o més important que el formal. Es 
refereix a les accions que en el dia a dia agraïm a la labor de la persona 
voluntària. Ex. Fent-ho sentir part de l’equip. 

Amb l'objectiu de generar una bona relació entre els voluntaris i els treballadors, 
cal que l'entitat sigui transparent en les seves accions i ofereixi un marc de 
comunicació adient.

Transparència

Reconeixement
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

Hem de tenir un protocol de les sortides dels voluntaris/es i no veure’l com un 
procés negatiu sinó com una fase més del cicle de la persona amb la nostra 
entitat. Hi ha moltes raons per sortir de l'entitat, però si es fa amb humanitat i cura, 
serà aprofitable per l'organització i per al voluntariat. 

• Es realitzarà una entrevista de sortida on tindrem en compte quan, qui i quina 
estructura tindrà. El objectiu seria tenir una valoració i avaluació de les 
tasques realitzades i de la gestió por part de l’entitat. Aquest procés ens ajuda 
a la millora de la gestió global de la gestió del voluntariat. 

• El reconeixement no únicament es fa durant la participació de la persona en 
l’entitat, hem de agrair els serveis que el voluntariat ha fet per la missió 
institucional. 

• L'acomiadament potser puntual, hem de tenir-ho en compte i donar la 
possibilitat d’altres formes de col·laboracions i participació a l’entitat (quan 
tingui més temps, accions puntuals, com a soci, etc.). 

• Per últim, no hem d’oblidar que les persones voluntàries es converteixin en 
transmissores de la nostra imatge, per això es molt important la bona gestió 
durant tot el cicle de gestió. 

Sortida del 
voluntariat
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1. Quins processos cal tenir en compte per a 
una bona gestió

Avaluar

Seguiment

Comunicar
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Si preguntem a aquells que han fet tasques de voluntariat per què van voler ser 
voluntaris, probablement podran donar-nos una varietat de motius: sentir-se útil, ajudar a 
altres persones o aprendre. Totes aquestes raons tenen un element en comú: es mouen 
per un mateix impuls, "La Motivació".

La Motivació

Definició: procés que activa a 
les persones a desenvolupar 
una tasca. 

Com aspecte bàsic cal 
diferenciar entre la motivació 
interna que serien aquelles 
qüestions vinculades a 
aspectes més interns: el plaer 
per desenvolupar tasques, 
cerca d’una coherència interna i 
satisfacció personal. Per altra 
banda, trobem la motivació 
externa que consisteix en 
incentius o actes de 
reconeixement extern.

S’ha de pensar que la persona 
voluntària ha entrat, en la 
majoria dels casos, per un 
impuls individual. Ara bé, que 
vulgui continuar depèn en 
gran mesura de les persones 
que formen l’entitat. 
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Creure’s el projecte, comunicar-lo i sobretot viure’l. Quan una 
persona comença com a voluntària en una entitat, agraeix que les 
persones que estan dins l’acullin, explicant de forma clara quines són 
les funcions que ha de desenvolupar, li ensenyin petits trucs per 
entendre i moure’s dins l’organització, el tractin com un igual i 
sobretot que li transmetin el projecte.

Realitzar dinàmiques per enfortir equips

Ser proper i accessible amb el voluntari: A vegades costa, però cal 
intentar fer un exercici de disponibilitat i proximitat per a guanyar-se 
la confiança i construir una bona relació.

Treballar missatges positius i reconeixement de la seva 
tasca: Cal treballar què es transmet i com es fa.

No existeix una fórmula única i màgica, cada voluntari és una 
persona amb unes necessitats, motivacions diferents que busca 
sentir-se útil i realitzat.

Es requereix un procés previ de reflexió i planificació per part de 
l’entitat. Aquest exercici és primordial per a dibuixar el voluntariat que 
es vol i s’espera.

Mostrar interès cap a la persona i escoltar la seva opinió.

Com motivem 
al voluntariat
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3. Bones pràctiques en la gestió del 
voluntariat

D’una banda, tenim les experiències d’entitats internacionals que tenen una curada imatge i tenen un 
projecte d’entitat reconeguda per tothom. 
http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/actua/voluntariat/

D’altra banda, cada vegada més, els projectes de ApS (aprenentatge servei) són una mostra d’èxit en les 
relacions entre entitats i àmbit educatiu. S’ofereix a l'alumnat la primera oportunitat de fer voluntariat des de 
la seva escola, i amb entitats del barri. 
http://diarieducacio.cat/blogs/edutransforma/2015/06/05/laps-palanca-de-cohesio-social-al-barri-del-congres/
http://voluntaris.cat/serveis/mirades/

Em sento bé, com a casa” (Fundació Comtal), que consisteix en la creació d’una intranet amb espais 
especialment pensats per a la participació dels voluntaris de l’entitat i on les persones voluntàries 
intervindran en totes les fases del disseny, execució i avaluació del projecte.

Disseny d’una aplicació per a mòbils adreçada als usuaris de l’associació i als seus familiars on es publiquin 
crides de voluntariat de diverses entitats de Tàrrega i Cervera
http://www.salutmental.org/2016/12/14/lassociacio-alba-xxiii-premi-voluntariat-per-una-app-que-fomenta-la-
inclusio-social/

Servei de Transició a l’Autonomia del Casals d’infants del Raval ofereix als joves accés a una xarxa 
normalitzada i a l’autonomia socioeconòmica, tot fomentant les capacitats personals i socials.

http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/actua/voluntariat/
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Navega per l’entorn xarxanet

4 recomanacions per a la millora de la gestió del voluntariat

Bones pràctiques en la gestió del voluntariat

Claus per a una bona gestió del voluntariat

5 apunts per a la captació de persones voluntàries

L’acompanyament i seguiment de les persones voluntàries

Bases per millorar la relació entre voluntariat i personal contractat
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