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1. PRESENTACIÓ 

 
ACCIONA’T – Ciutadania compromesa 

Aquesta entitat acull a persones voluntàries majors de 16 anys que vulguin destinar una 

part del seu temps a la millora de les condicions de vida de la població que té al seu 

barri/comunitat/país o en tasques d’acció internacional. 

La nostra entitat de voluntariat compta amb un banc de persones voluntàries i un 

ventall d’entitats i projectes socials en funcionament que formen part de 

Plataforma Educativa, www.plataformaeducativa.org i els coordina per cobrir les 

expectatives de les persones voluntàries i de les necessitats de les entitats dedicades a 

les persones en situació vulnerable. 

Fundació Resilis forma part del ventall d’entitats i forma part activa d’Acciona’t – 

Ciutadania compromesa. 

 
MISSIÓ D’ACCIONA’T 

L’associació és un marc perquè la ciutadania de manera activa, dinàmica i creativa, 

proposi, gestioni i lideri accions de sensibilització, participació i implicació en la seva 

comunitat i en la resta dels països on treballa Plataforma Educativa. 

OBJECTIU GENERAL  

Promoure una xarxa ciutadana que promogui la interrelació entre col·lectius atesos 

(persones beneficiàries dels projectes i serveis de les entitats socials) i la societat en 

general, sent motor de canvi, cohesió i transformació social a partir de la realitat on es 

troben.  

FINALITATS D'ACCIONA’T  

1. Crear dinàmiques de promoció de l’acció social i comunitària en els barris, pobles i 

ciutats on s’implementen projectes socials. 

2. Sumar a la comunitat en  l’acció desenvolupada per les entitats que formen 

Plataforma Educativa.  

3. Defensar la garantia d’aplicació dels drets humans en els territoris on actuem. 

4. Acciona’t és SER per a deixar de SER, facilitar que qualsevol ciutadà o ciutadana 

sigui accionador/a i assumeixi el seu rol de transformador social. 

5. L’entitat Acciona’t gestiona el treball de voluntariat i promou relacions entre les 

entitats Plataforma Educativa, així com de cadascun dels seus serveis. 

http://www.plataformaeducativa.org/
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2. PER QUÈ FEM UN PLA DE VOLUNTARIAT?  

Considerem que les propostes Acciona’t milloren la cohesió social dins el territori des de 

la diversitat de diferents agents implicats. Fa anys que, entre d’altres, desenvolupem 

des de Resilis un projecte  de voluntariat al que anomenem:   

- Projecte Sapere Aude – un Projecte de Voluntariat a tot Catalunya per a joves 

tutelats i tutelades en centres residencials que s’executa des del 2017 i que 

enguany desenvolupa la 3a edició. 

Considerem que a partir de la bona experiència d’aquest projecte, podem obrir noves 

línies de Voluntariat pel proper període 2020-2022 de la Fundació Resilis.   

 

 

3. OBJECTIUS ACCIONAT PERÍODE 2020 – 2022 

1. Creació de la nova junta Accionat – Primer trimestre 2020 

2. Crear i dinamitzar el Grup Motor de Voluntariat composat pels membres de la junta i 

altres persones professionals de l’entitat vinculades transversalment al Voluntariat. 

– Segon trimestre 2020 

3. Treballar amb cada entitat per tal que tinguin el seu propi pla de Voluntariat 

a. Pla Voluntariat RESILIS – 2020 – objecte del present document, 

b. Pla Voluntariat UTOPIA – 2020, 

c. Pla Voluntariat GENTIS – 2020, 

d. Pla Voluntariat ASTRES – 2020, 

e. Pla Voluntariat EINA ACTIVA – 2021, 

f. Pla Voluntariat INFANCIA I FAMÍLIA – 2021. 

4. Creació d’un aplicatiu online que reculli les necessitats de voluntariat de cada 

entitat i les persones voluntàries. La finalitat d’aquest aplicatiu serà fer “matching” 

entre necessitats i persones voluntàries – 2020/21 

5. Dinamitzar les persones voluntàries de cada entitat als diferents territoris on actuem 

per tal de convertir-los en agents de canvi social/mentors/padrins/es dels projectes  

dels projectes i serveis de l’entitat. – 2021/22. 
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   Projectes Clau del Pla de Voluntariat RESILIS: 

1. Voluntariat en Mentoria: Sapere Aude – continuïtat i ampliació. 

2. Voluntariat en Esport: Raids Aventura – creació i consolidació. 

3. Voluntariat en Emancipació plena: Tallers Formatius cuina per a joves ex 

tutelats/des 

4. Voluntariat Hípica Can Forellac– continuïtat i consolidació. 

5. Suport als projectes de Cooperació Internacional de Fundació Resilis – continuïtat i 

ampliació. 

6. Suport voluntari a l’Espai Lector de Salt – continuïtat i ampliació. 

7. Voluntariat de joves, en entitats externes de la Xarxa Plataforma – continuïtat i 

consolidació 

8. Voluntariat de mentoria vers joves que deixen el sistema de protecció, 

principalment els i les joves que han arribat a Catalunya sense referents familiars1 

 

Documentació administrativa relativa a la formalització per tal de ser Voluntari/a 

Tots les persones voluntàries que participen a qualsevol de les línies d’actuació de 

Voluntariat han d’acreditar la següent documentació per participar al projecte que 

gestionem des de l’Associació Acciona’t: 

- Certificat de delictes de naturalesa sexual; 

- Compromís d'acord de voluntariat; 

- Annex al compromís de voluntariat; 

- Compromís de confidencialitat; 

- Fotocòpia del DNI; 

 

La tipologia de persones voluntàries Accionat 

Les persones voluntàries  són un reflex de la nostra societat i  tenim un ventall de 

perfils diferents en quants a edats, formacions, professions i nacionalitats. 

Persones voluntàries d’origen divers: comptem amb persones provinents de països com 

l’Argentina, Mèxic, Senegal i/o el Marroc. 

Moltes de les persones voluntàries tenen formació en l’àmbit social però també 

comptem amb altres perfils formatius, com arquitectes, economistes,  enginyers, bio-

tecnòlegs, o persones sense formació acadèmica.. etc. 

                                           
1 

Projecte per determinar i planificar, només en idea. 
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4. COMPROMÍS DE L’ORGANITZACIÓ  

L’entitat a de promoure l’accés als recursos necessaris pel desenvolupament de les 

tasques assignades a les persones voluntàries. Aquests cobreixen les necessitats 

derivades de les funcions per les quals ha destinat el seu esperit voluntari i compromís.  

Així com el reconeixent de la seva tasca per la promoció e incorporació formal a l’equip 

de treball canviant la seva figura a personal professional contractat. 

 Rescabalar a la persona voluntària, si així ho han acordat amb ella, de les 

despeses que pugui ocasionar-li l'acció voluntària 

 Dotar dels recursos materials, econòmics i metodològics necessaris per la 

realització de les seves funcions. 

 Transmetre eficientment la informació necessaris per conèixer la natura del 

projecte, els objectius, les accions, les normes i criteris metodològics. 

 Proporcionar l’acompanyament necessari per la seva bona pràctica dins del 

projecte, valorant els resultats i desenvolupament. 

 Respondre eficientment amb criteris ètics a les inquietuds de la persona 

voluntària, orientant-les a enfortir  les competències professionals.  

 Proporcionar l’acreditació corresponent -  persona voluntària. 

 Comunicar les modificacions que es puguin realitzar als compromisos establers 

de mutu acord a l’inici de la tasca voluntària  

 

 

5. POLÍTICA D’ESTIMULS  

Per l'anteriorment exposat considerem una política d'estímul: 

 Incorporar a la persona voluntària en el sistema de formació de l'organització 

com un incentiu que permeti desenvolupar el talent humà, 

 Reconèixer o premiar amb incentiu econòmic pels resultats de l'acompliment 

voluntari, 

 Garantir l'estipendio corresponent a la persona voluntària per mobilitat, 

comunicacions, alimentació, i altres despeses en les quals hi ha incorregut en el 

marc de tasques assignades, 

 Atorgar certificat i avalar l'experiència de la persona voluntària donat fe del seu 

treball realitzat amb l'empresa, 
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6. L’INICI DEL PLA DE VOLUNTARIAT: SAPERE AUDE  

El projecte Sapere zAude neix a partir de la constatació de diferències significatives en 

la trajectòria i resultats acadèmics d’infants i adolescents tutelats/des en les seves 

diferents modalitats (acolliment residencial i acolliment familiar) respecte a la població 

general. La seva finalitat principal és impulsar i millorar les trajectòries formatives 

d’infants i joves atesos/es en acolliment residencial a partir d’una acció de mentoria 

social, 

Tot i els esforços, en moltes ocasions l'entorn que genera el model actual d'atenció 

residencial de joves tutelats no propicia prou els aspectes inclusius que genera un bon 

resultat escolar. L'acció de mentoria social coordinada amb els serveis residencials i 

pretén avançar vers un model d'atenció més comunitari que promogui una educació i 

formació més inclusives d'aquests infants i joves, mitjançant un contacte proper, 

compromès i específic a través de la mentoria social. 

La mentoria social és, al nostre entendre, una forma d’intervenció social complementària 

que enriqueix la tasca educativa que es realitza des dels propis Centres Residencials 

d’Acció Educativa (CRAE’s) i que té un impacte molt positiu en els processos personals 

i acadèmics dels infants i joves i en la cohesió social. 

 

6.1. El projecte  - Breu  Resum 

El Sapere Aude és un projecte de mentoria social adreçat a joves de 12 a 18 anys en 

acolliment residencial i que estan cursant ESO o estudis post-obligatoris. Els i les joves 

participants ho són de forma voluntària i són coneixedors de l’objectiu principal del 

projecte que és la millora dels seus resultats acadèmics i la seva trajectòria formativa. 

La persona mentora/voluntària, després de ser seleccionada, formada i emparellada 

amb un dels/les joves participants i es compromet a oferir dues hores setmanals del seu 

temps per acompanyar-lo, centrant-se en el treball  escolar, tant en el suport per fer 

deures, l’organització i planificació de les tasques i l’estudi, l’orientació i la motivació per 

afrontar els reptes que planteja l'educació secundària obligatòria i en la planificació de 

futur professional.  

El focus principal de la relació es centra en el suport acadèmic, però es complementa 

amb la realització d’activitats d’oci i culturals que contribueixin a construir la relació, el 

vincle, com serien anar a berenar amb la seva persona mentorada, anar al cinema, o 

allò que es proposin i compti sempre amb el vistiplau del CRAE.  
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6.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte Sapere Aude 

Durada: De setembre a juny 

S’adreça a: 
Joves de 12 a 18 anys en acolliment residencials a serveis que 

gestiona Fundació Resilis que hi vulguin participar voluntàriament. 

Tipus de 

mentoria: 

Mentoria voluntària individual, 1 persona mentora per cada jove 

participant.  

Freqüència de 

les trobades: 
Trobada setmanal, per espai de dues hores. 

Requisits per 

ser persona 

voluntària: 

 

 

 

 

 

 

 Ser major de 18 anys, 

 Comprometre’s a col·laborar durant tot el projecte (9 mesos), 

 Participar en una formació inicial de 6-8 hores, 

 Empatia, sociabilitat, dinamisme i motivació per acompanyar a un/a 

jove en el seu procés de millora acadèmica i inclusió social. 

 Certificat de delictes de naturalesa sexual vigent, 

 Dedicació de 2 hores setmanals al projecte, 

 Acceptació i compliment del seguiment i suport per part de l’equip 

tècnic del projecte de forma individual, 

 Participació en tres reunions grupals d’avaluació + Trobada final, 

celebració conjunta en finalitzar el projecte 

 

 

6.3.Processos clau del projecte: 

 Campanya de difusió i captació; 

 Procés d’entrevista i selecció i formació de les persones mentors/voluntàries i 

formalització de la part administrativa; 

 Procés d’entrevista i valoració i de les persones mentors/voluntàries; 

 Constitució de les parelles de mentoria, primeres trobades i pla de mentoria; 

 Seguiment i coordinació del projecte; 

 Avaluació i tancament. 
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7. RAIDS D’AVENTURA  

7.1. El projecte  - Breu  Resum 

Un Raid d’Aventura és una competició multidisciplinar destinada a provar la capacitat de 

resistència, navegació y supervivència d’equips en completa autonomia. 

Els objectius són: 

 Promoure el territori i la riquesa natural. 

 Promoure els esports d’aventura a la Costa Brava. 

 Promoure el turisme esportiu saludable i d’aventura de la zona. 

 Límit de 60 equips participants per no perdre qualitat.  

 

7.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte 

Durada: 
Data per determinar. 

Quercus Adventure Race (raid d’aventura 5/6h) 

S’adreça a: 

Joves de 16 a 18 anys que hi vulguin participar voluntàriament. ( 

especialment dedicat a joves atesos a serveis de Resilis o altres 

organitzacions socials )   

Tipus de 

voluntariat: 

Creació interacció social i experimentar la possibilitat de ser part de 

l’organització d’un esdeveniment esportiu.  

Freqüència de 

les trobades: 
Anual (més trobades de formació) 

Àrees de 

voluntariat: 

 Registre/Acollida de participants 

 Zona de transcripcions 

 Media/Comunicació 

 Avituallaments 

 Proves especials 

 

 

7.3 Processos clau del projecte: 

 Campanya de difusió i captació. 

 Procés d’entrevista i selecció de les persones voluntàries. 

 Procés de formació de les persones voluntàries. 

 Assignació persones voluntàries als diversos grups i distribució per àrees 

 Seguiment i coordinació del projecte. 

 Avaluació i tancament. 
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8. TALLERS DE CUINA PER A JOVES EX-TUTELATS  

8.1. El projecte  - Breu  Resum 

Orientarem les sessions per tal de donar eines als i les participants perquè millorin les 

seves habilitats i tècnica de cuina, fent servir plats que formin un ‘menú diari’ i orientant-

los a tres aspectes fonamentals: 

 ECONOMIA 

 ASPECTES GUSTATIUS  

 TEMPS DEDICAT (tècnica i coneixement. Ajuda a ‘la mandra’) 

La durada de les sessions s’estima en 2.5-3h 

Cada sessió, comptar cost dels productes (per ració i comparar-ho amb preus de 

supermercat). 

 

8.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte 

Durada: 
Data per determinar. 

3 sessions. 

S’adreça a: Joves a partir de 18 anys que hi vulguin participar voluntàriament. 

Tipus de 

voluntariat: 
Cuiner/a voluntària  

Freqüència de 

les trobades: 
3 sessions en un primer moment, per espai de dues hores i mitja. 

Sessions que 

es realitzaran 

La  primera sessió plantejarà la dinàmica de les següents i si cal 

reorientació en les altres. 

Primer dia: 

 Tècniques de cocció (fregit, bullit, saltat, marinat, rostit) 

 Tècniques de tall 

 Sofregit de base i salsa bolonyesa 

 Truites 

 Arròs amb llet i comparació amb un industrial 

Segon dia: 

 Què fem amb els sofregits? 

 Sopes i comparació amb una industrial 

 Pollastre  

 Pizzes 
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Tercer dia: 

 Hamburguesa a mà  i comparativa amb una del Mac Donalds o 

semblants )  

 Crema catalana 

Altres consideracions;  

 Considerar la part nutricional 

 Menjar Halal 

 Diabetis tiups A 

 Ramadà 

 Pressupost 

 

 

9. HÍPICA CAN FORELLAC  

9.1. El projecte  - Breu  Resum 

L’Associació Hípica Can Forellac de Sils, és un centre que ofereix activitats per 

col·legis, campaments i per a tothom a qui agradin els cavalls.   

Els objectius són: 

 Classes equitació. 

 Rutes a cavall. 

 Cursos intensius. 

 Doma de poltres. 

 Campaments i activitats. 

 Esports d’aventura: airsoft, paintball, curses orientació i supervivència, tir amb 

arc, etc... 

 

9.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte 

Durada: Anual, prorrogable per períodes d’igual durada. 

S’adreça a: 
Joves de 16 a 18 anys que hi vulguin participar voluntàriament. 

 ( especialment destinat a joves atesos a serveis de Resilis )   

Tipus de 

voluntariat: 

Creació interacció social i experimentació experiència laboral en el 

context natural on està ubicat el centre hípic.  

Freqüència de 

les trobades: 

Flexibilitat durant l’estiu, concentrant tota l’activitat el matí dels dilluns, 

dimecres i divendres. 
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Àrees de 

voluntariat: 

 Manteniment infraestructura 

 Manteniment espais exteriors 

 Cura i neteja del bestiar 

 Col·laboracions hostaleria 

 

 

9.3 Processos clau del projecte: 

 Campanya de difusió i captació. 

 Procés d’entrevista i selecció de les persones voluntàries. 

 Procés de formació de les persones voluntàries. 

 Assignació persones voluntàries als diversos grups i distribució per àrees 

 Seguiment i coordinació del projecte. 

 Avaluació i tancament. 

 

10. COOPERACIÓ INTERNACIONAL  

10.1. El projecte  - Breu  Resum 

Chajinel forma part del programa de Cooperació Internacional Infància en Risc de la 

Fundació Resilis. Infancia en Risc consta de dues propostes de cooperació: 

 Nutrició Infantil: projecte que es realitza a Guatemala des de fa més de 5 anys 

amb l’hospital governamental Felipe Flores de Totonicapan i la nostra contrapart 

al territori, la Associació Armonia.  

 Chajinel: projecte de educació i sensibilització que es realitza a Catalunya des 

del 2018. 

Chajinel és un projecte d’Educació per el desenvolupament. Amb la sensibilització de la 

ciutadania  pretén contribuir a la defensa, garantia i exercici dels DD.HH, específicament 

en el dret a una alimentació adequada, però especialment, el dret a una alimentació 

saludable dels infants, seguint l’estratègia 2030 d’Objectius de Desenvolupament 

sostenible el nostre projecte s’inclou en l’Objectiu 2 FAM ZERO.  

Per això promou l’arribada de professionals de la salut de Guatemala a fi de 

dinamitzar una transmissió experiencial i de coneixements per augmentar les seves 

competències en les activitats del projecte, i crear sensibilització i conscienciació a la 

nostra població local.  
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10.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte 

Objectiu general 

Sensibilitzar i formar a la ciutadania gironina en pro de la cooperació internacional i la 

defensa dels DD.HH, en especial dels infants i dels pobles minoritzats, a través 

d’experiències vivencials de professionals de la salut i intercanvi de bones practiques 

sanitàries catalanes.  

Característica bàsica:  

Crear una transferència real de coneixements entre dues realitats molt diferents, 

enriquint a la persona professional amb coneixements, formes de treballar i aspectes 

d’atenció sanitària actualment inaccessibles en el seu territori d’origen, al mateix temps 

que causa un impacte sensibilitzador i de conscienciació en la societat catalana. 

I és en aquesta transferència de dues realitats, que comptem amb l’expertesa i 

voluntarietat de vàries persones implicades Gironines que participen de la rebuda i 

l’acompanyament d’aquesta persona durant tres mesos.  

   

Objectius específics 

OE1: Potenciar la conscienciació i l’intercanvi experiencials en els àmbits de l’atenció 

sanitària en l’àmbit pediàtric i la nutrició. 

OE2: Fomentar l’educació intercultural i en valors a través de l’intercanvi de 

coneixements entre dues realitats diferents (centreamericana i catalana), contribuint a 

crear una cultura d’aprenentatge comú. 

 

 

10.3. Característiques bàsiques i objectius de suport al projecte Chajinel  

Durada: De setembre a febrer. 

S’adreça a: 
Persones sensibilitzades amb la cooperació i l’educació pel 

desenvolupament de Girona i comarques concretament. 

Tipus de 

voluntariat: 

Acompanyament a persones relacionades amb el projecte i suport a la 

oficina tècnica en la recerca de fons i oportunitats   

Freqüència de 

les trobades: 

Entre  6- 8  hores mensuals:  

Caps de setmana: 6/ 8 hores (dissabte o diumenge) en espai d’oci 

Entre setmana : 6/8  hores en espai d’oficina a Girona (dues hores a la 

setmana aproximadament)   
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Requisits per 

ser persona 

voluntària: 

 Ser major de 18 anys, 

 Comprometre’s a col·laborar durant tot el projecte (6 mesos), 

 Participar en una formació inicial de 6-8 hores, 

 Empatia, sociabilitat, dinamisme i motivació  

 Certificat de delictes de naturalesa sexual vigent, 

 Dedicació d’entre 6 - 8 hores mensuals al projecte ( 2 hores per 

setmana aproximadament )  

 Acceptació i compliment del seguiment i suport per part de l’equip 

tècnic del projecte de forma individual, 

 Participació en tres reunions grupals d’avaluació + Trobada final, 

celebració conjunta en finalitzar el projecte Chajinel 

 

10.4. Processos clau del projecte: 

 Setembre – Inici del projecte Chajinel – Benvinguda i adaptació, 

 Setembre – Desembre – Desenvolupament del projecte Chajinel, 

 Desembre – Tancament projecte Chajinel (comiat), 

 Gener – Febrer – Fundraising i captació de fons, 

 Durant tot el projecte: Comunicació Xarxes,  

 Última de Febrer -  Avaluació i tancament. 

 

 

11. ESPAI LECTOR DE SALT – MAS MOTA 

11.1. El projecte  - Breu  Resum 

L’Espai lector és un espai destinat a la promoció del gaudi de la lectura i a 

l’acompanyament de les tasques escolars en l’exercitació de la autonomia d’aquestes.  

És un espai de lectura proper al barri i està dotat d’un fons bibliogràfic dels millors 

contes i àlbums il·lustrats i algunes obres de referencia per despertar l’entusiasme dels 

infants.  En aquest espai promovent la participació de persones voluntàries, que 

col·laborin amb la persona de referencia que gestiona l’equipament i fa tasques de 

facilitació en el procés  de suport a la lectura.  

Creant un ambient que possibilita l’aprenentatge Inter generacional i pluricultural, 

característic del projecte, que fan d’acompanyament un procés facilitador tant de forma 

individual com col·lectiva.  
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La figura de la persona voluntària contribueix en prestar un servei de qualitat, en les 

activitats com la lectura individual i col·lectiva que formant part de la dinàmica diària, així 

com les activitats puntuals com els tallers d’escriptura, conta-contes, entre altres.    

Els infants i les famílies poden descobrir un espai on els són protagonistes, on són 

escoltats i acompanyats en la descoberta de la lectura com un goix que neix de la mà 

de històries fantàstiques, personatges reals però llunys i de les seves pròpies històries.  

 

11.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte 

Durada: 

 

 

 

 

Tot d’any – gener a desembre  

Especialment durant els mesos de setembre a juny (coincidència amb 

el calendari escolar)  

Biblio-Plaça Espai Lector: durant els mesos d’estiu es combina 

aquesta modalitat amb l’atenció dins la sala 

S’adreça a: 

 

 

 

Infants de 0 a 12 anys, infants menors de 6 anys poden accedir 

sempre que vagin acompanyats del pare o de la mare. O segons 

organització interna i en coincidència amb les activitats. Tots els i les 

participants arriben de manera voluntària.  

Objectius del 

projecte: 

 

 

 

L’objectiu estratègic de l’Espai  Lector, es oferir un espai acollidor a 

infants del barri, que fomenti, en aquests/es i les seves famílies, el 

gust i el gaudi per la lectura. Aquest gaudi s’esdevé un hàbit que pot 

influir directament en la millora dels resultats escolar i del seu futur 

com a ciutadans i ciutadanes.  

Tipus de 

voluntariat: 

Acompanyament voluntari individual i grupal al gaudir de la lectura amb 

els infants que participen diàriament del projecte. 

Freqüència de 

les trobades: 

 

Participació dins l’atenció directa i temps d’avaluació i seguiment. 

De dilluns a divendres de 17 a 20 hores – tres hores diàries segons 

disponibilitat i coincidència amb les necessitats del projecte. 

Requisits per 

ser persona 

mentora/ 

voluntària: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser major de 18 anys. 

 Comprometre’s a col·laborar durant un període concret – acordat 

amb antelació. En modalitats puntuals, diària segons programació 

d’atenció directa i segons projecte o activitat. 

 Dedicació mínima de tres hores setmanals al projecte si la 

modalitat correspon a l’atenció directa, coincidint amb l’horari 

d’obertura. 

 Participació en les reunions grupals d’avaluació i seguiment. 

 Certificat de delictes de naturalesa sexual vigent. 

 Acceptació i compliment del seguiment i suport per part de l’equip 

tècnic del projecte de forma individual. 

 Empatia, responsabilitat, solidaritat, sociabilitat, dinamisme i 

motivació per acompanyar a la infància en el seu procés. 
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11.3. Processos clau del projecte: 

 Difusió del projecte per la captació de persones voluntàries, 

 Entrevista i acords, 

 Inici:  Benvinguda i adaptació, 

 Període de observació i coneixement del projecte, 

 Desenvolupament del projecte: participació activa en la dinàmica d’atenció directa, 

 Tancament de la participació dins el projecte (comiat), 

 Seguiment i coordinació de propostes actives, 

 Avaluació i tancament, 

 Difusió de l’experiència – bones pràctiques . 

 

 

 

12. VOLUNTARIAT PER A JOVES EXTERN A LES ENTITATS DE P.E.    

12.1. El projecte  - Breu  Resum 

Serveis de Resilis que tenen un conveni de voluntariat amb agents externs a 

l’organització, entitats socials del territori que acullen voluntaris joves per tal de 

promoure l’acció social activa.  

Poden ser activitats al Banc d’Aliments, a Càrites o a altres organitzacions que tenen 

demandes de voluntariat i els/les nostres joves atesos/as ho poden cobrir durant un 

temps determinat.        

 

12.2 Característiques bàsiques i objectius del projecte 

Durada: Anual, prorrogable per períodes d’igual durada. 

S’adreça a: 
Joves de 16 a 18 anys que hi vulguin participar voluntàriament. 

(especialment destinat a joves atesos a serveis de Resilis )   

Tipus de 

voluntariat: 

Creació interacció social i experimentació.  Experiència en voluntariat 

social, atenció a la persona... 

Freqüència de 

les trobades: 

Durant l’estiu o temps lliure dels joves durant l’any en que no estiguin 

estudiant. 

Àrees de 

voluntariat: 

 Depenent de l’espai on desenvolupin l’activitat ( Banc d’aliments, 

residencia geriàtrica, Càrites.. )  
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12.3 Processos clau del projecte: 

 Campanya de difusió i captació. 

 Procés d’entrevista i selecció de les persones voluntàries. 

 Procés de formació de les persones voluntàries. 

 Assignació persones voluntàries als diversos grups i distribució per àrees 

 Seguiment i coordinació del projecte. 

 Avaluació i tancament. 



 

 

 


