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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 voluntaris 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.
La Fundació Utopia forma part del ventall d’entitats i forma part activa
d’Accionat – Ciutadania compromesa.
MISSIÓ D’ACCIONA’T
L’associació és un marc perquè la ciutadania de manera activa, dinàmica i creativa,
proposin, gestionin i liderin 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
(beneficiaris 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
Plataforma Educativa.

l’acció desenvolupada per les entitats que formen

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 persona sigui
accionadora i assumeixi el seu rol de transformadora 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.
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2. PER QUÈ FEM UN PLA DE VOLUNTARIAT A FUNDACIÓ UTOPIA?
Considerem que les propostes Acciona’t milloren la cohesió social dins el territori des
de la diversitat de diferents agents implicats. Des del 2008, entre d’altres,
desenvolupem des de Utopia, un projecte en què el paper del voluntariat és
troncal i indispensable, es tracta del projecte:
-

Nahual – un Projecte d’Educació al desenvolupament centrat en la Sensibilització
i el Voluntariat a tot Catalunya per a donar a conèixer la realitat dels pobles
minoritzats de Guatemala i el sistema EFCI (escola de facilitació de la creativitat i
la innovació) aplicat a les dinàmiques comunitàries. Enguany desenvolupa la 13a
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 Utopia.

3. OBJECTIUS PERÍODE 2020 – 2022 de l’Associació Acciona’t
1. Creació de la nova junta Acciona’t – 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 – Pla realitzat i comunicat a l’Abril 2020;
b. Pla Voluntariat UTOPIA – 2020 – objecte del present document,
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. Creació d’un vídeo divulgatiu sobre el Voluntariat Accionat obert al públic en
general – 2020 – Entregat i publicat al Maig 2020 a les xarxes socials de
l’organització.
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6. 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.
Projectes on s’inclou el Voluntariat com a membre actiu i indispensable per la finalitat
dels mateixos:
1. Voluntariat al Nahual– continuïtat i ampliació,
2. Voluntariat a l’oficina tècnica de l’entitat – creació i consolidació,
3. Voluntariat en el projecte Incuba a diferents ciutats del Marroc: Tallers
Formatius per a joves – creació i consolidació,
4. Voluntariat al Projecte l’Altra Riba– continuïtat i ampliació,
5. Voluntariat al Projecte Guatemala – Professionals per a la consecució dels
ODS – agenda 2030 – nou projecte en construcció,
6. Bicicletes sense fronteres Sensibilització i EPD – nou projecte en construcció.

Documentació administrativa relativa a la formalització per tal de ser persona
voluntària.
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 sexuals vigent;



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 pel que fa a edats, formacions, professions i nacionalitats.
Persones voluntàries d’origen divers: comptem amb persones provinents de països
com l’Argentina, Mèxic, Senegal i Marroc.
Moltes de les persones voluntàries tenen formació en l’àmbit social però també
comptem amb altres perfils formatius, com arquitectes, economistes, enginyers, biotecnòlegs, o persones sense formació acadèmica.. etc.
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4. COMPROMÍS DE L’ORGANITZACIÓ
L’entitat ha 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 que ha destinat el seu esperit voluntari i compromís.
Així com el reconeixent de la seva tasca per la promoció i 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
establerts 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'empresa com
un incentiu que permeti desenvolupar el talent humà.



Garantir la despesa 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: NAHUAL
6.1. El projecte - Breu Resum Nahual
El projecte Nahual, en la seva 13a edició enguany, és un projecte d’Educació
pel desenvolupament centrat en la Sensibilització de la ciutadania catalana vers
els pobles minoritzats i la realitat humana dels pobles indígenes de Guatemala.
Basat en els principis de la nostra estratègia com a entitat d’EPD.
6.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte Nahual
Durada:

De juny a desembre

S’adreça a:

Persones de Girona i rodalies compromeses amb els col·lectius més
desfavorits, i amb possibilitat de mobilitat pel territori català i espanyol

Tipus de
voluntariat:

Acompanyament els caps de setmana en matèria de cultura i oci,
coneixement de l’entorn.

Freqüència de
les trobades:

A disposició de la persona voluntària: 1 cap de setmana durant els 90
dies d’estada.

Requisits per
ser persona
voluntària:



Ser major de 18 anys,



Comprometre’s a col·laborar durant l’estada (3 mesos),



Participar en una formació inicial de 2 hores



Empatia, sociabilitat, dinamisme i motivació per acompanyar a un/a
jove en el seu procés de millora acadèmica i inclusió social.



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

6.2. Processos clau del projecte:


Campanya de difusió i captació de voluntariat;



Procés d’entrevista i selecció i formació de les persones voluntàries i
formalització de la part administrativa;



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



Seguiment i coordinació del projecte;



Avaluació i tancament.
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7. VOLUNTARIAT A L’OFICINA TÈCNICA DE L’ENTITAT
7.1 El projecte - Breu Resum
En una ONG on la majoria del personal actua al territori d’incidència on es
desenvolupen els projectes, i essent una entitat que destina el 80% dels
recursos que obté en la posada en pràctica sobre el terreny i en el sosteniment
dels projectes al sud, l’oficina tècnica a Catalunya és una part molt reduïda
de personal contractat.
Tot i així, la part administrativa, control financer i auditories, coordinació tècnica,
recerca de fons, i la comunicació interna i externa,
és vital per el
desenvolupament de les iniciatives, donat que treballem amb finançament
públic i privat que té el seu origen a Catalunya.
La tasca voluntària al Nord, en matèria de sensibilització entre els nostres
ciutadans, i d’activisme i comunicació permanent dels nostres projectes és
una part imprescindible i vital per seguir endavant amb la feina.
Per tal de fer front a la comunicació dels nostres projectes i treballar en
l’Estratègia d’Educació pel desenvolupament, creiem que el Voluntariat,
sensibilitzat amb la feina que fem i posant els seus talents personals a disposició
dels projectes, són un bagatge important per una entitat petita com la nostra.
7.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte
Durada:

Durant tot l’any.

S’adreça a:

Persones voluntàries amb bon nivell de català, castellà i anglès o
francès.

Tipus de
voluntariat:

Pot ser telemàtic en la seva totalitat o semipresencial a les
oficines de la seu de Fundació Utopia a Girona, Figueres,
Barcelona o Tarragona.

Freqüència de
les trobades:
Àrees de
voluntariat:

Setmanals a convenir amb la persona voluntària.
Comunicació a xarxes, disseny i imatge, confecció de vídeos i
articles d’interès, innovació i desenvolupament dels projectes,
campanyes fires i trobades lligades als ODS, turisme solidari... i
un llarg etcètera de propostes a treballar amb la persona
voluntària.
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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



Seguiment i coordinació del projecte.



Avaluació i tancament.

8. VOLUNTARIAT AL PROJECTE L’ALTRA RIBA
8.1. El projecte - Breu Resum
L’Altra Riba, des de el 2019 ha promogut l’intercanvi voluntari professional
entre actors socials de Catalunya, especialment experts en l’atenció a infants i
joves en situació de desemparament i tutela, i els seus homòlegs al Marroc,
concretament a la ciutat de Fez fins a al data, i amb ampliació propera a ciutats
amb un alt nombre d’adolescents en situació de precarietat com són Tetuan i/o
Tànger. Aquesta tasca de voluntariat s’ha pogut realitzar gràcies al
finançament UE (Erasmus +).
La protecció dels joves Marroquins sense cap suport familiar a l’arribada a les
nostres costes és imprescindible, però també ho és el treball social, formatiu i
de qualitat de vida al seu propi país per tal que la migració només sigui una
opció possible, no la única opció viable per garantir una bona qualitat de
vida i fugir de la pobresa i la manca d’oportunitats.
Treballant amb els i les professionals i agents públics del Marroc i amb les
famílies, podem establir uns canals de comunicació fluids i una estratègia de
formació dual (inserció laboral y formació específica) al propi municipi o ciutat del
Marroc, que aporti oportunitats reals i segures de feina i de vida entre les
persones més desfavorides.
8.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte
Durada:
S’adreça a:

Voluntariat d’entre 4 i 5 dies d’estada al Marroc
Personal professional de Plataforma Educativa, especialment amb
coneixements de francès i/o àrab.
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Tipus de
voluntariat:

Voluntariat formatiu i d’intercanvi d’experiències

Freqüència de
les trobades:

Anual

Sessions que
es realitzaran:

Es treballa el Pla amb les mateixes persones voluntàries tant de
Catalunya com del Marroc.

9. VOLUNTARIAT A INCUBA MARROC DIFERENTS CIUTATS DEL
PAÍS – TALLERS FORMATIUS PER A JOVES
9.1. El projecte - Breu Resum
Incuba Joves és un projecte que està en funcionament des de fa més de 6
anys a la ciutat de Fez, té l’objectiu d’estendre’s a altres ciutats, i permet a
joves, nois i noies d’escàs poder adquisitiu, formar-se en Emprenedoria i
gestió del seu propi talent personal, per sortir de situacions d’alta
vulnerabilitat.
9.2. Característiques bàsiques i objectius de suport al projecte

Durada:

El projecte té una durada anual de 9 mesos, el voluntariat dependrà
de l’estada del mateixa persona voluntària a la ciutat d’acollida.

S’adreça a:

Professionals vinculats al món de l’educació i l’empresa amb
inquietuds socials i de desenvolupament humà. Persones amb domini
del francès o l’àrab (imprescindible).

Tipus de
Voluntariat:

Voluntariat específic per participar en les formacions, des d’una
vessant creativa i innovadora, per tal de oferir bones pràctiques i
vivències en la creació d’empreses sostenibles.

Freqüència de
les trobades:

Requisits per
ser persona
voluntària:

A concretar amb la persona voluntària.
 Domini del francès o l’àrab per tal de comunicar la seva experiència
empresarial o personal que consideri d’ajuda i suport al nous
emprenedors marroquins/es.

 Professionals de l’Empresa, dels sectors socials o cívics, i un llarg
etcètera de possibilitats, sempre que pugui desplaçar-se al Marroc
durant una estada de 2 a 4 dies.
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10. VOLUNTARIAT PROJECTE GUATEMALA – PROFESSIONALS PELS
ODS - EN CONSTRUCCIÓ
10.1. El projecte - Breu Resum
Després de 12 anys treballant a Guatemala, hem creat una Xarxa de
professionals i entitats centrats i dedicats als ODS i a la consecució de
l’agenda 2030 que avarca tot Guatemala i a la resta de Centre-Amèrica.
Uns països minoritzats durant la història, i que des dels anys 90, al finalitzar la
majoria de conflictes bèl·lics en que vivien immersos, han anat fent passes
endavant per millorar la situació social i econòmica dels seus pobles oblidats.
El projecte de nova creació durant el 2021, serà una trobada anual amb un
representant de cada ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que
treballem a l’entitat, aportant un activista/professional/empresari/agent comunitari
o cultural...etc. que hagi treballat i dediqui els seus esforços a la millora global de
la societat.
10.2. Característiques bàsiques i objectius del projecte
La persona convidada, farà una estada d’entre 15 a 30 dies a Catalunya, on serà
rebuda per la nostra entitat i acompanyada a realitzar diferents xerrades i
ponències relacionades amb el seu camp de treball i acció.
El medi ambient, la protecció de la infància, el dret de la dona, els drets dels
pobles minoritaris, o la salut sexual i reproductiva de les dones.. son només uns
exemples del tipus d’activista i defensor/a dels drets humans convidat/da
10.3. Característiques bàsiques i objectius de suport al projecte

Durada:




Entre 15 i 30 dies anualment per la persona professional que arriba
A convenir amb persones voluntàries que el reben aquí a
Catalunya.

S’adreça a:




Professional Guatemalenc vinculat a la defensa dels ODS
Persones residents a Girona i comarques amb disponibilitat de
temps i mobilitat.



Pla de treball del projecte ( xerrades, ponències, visites.. ),



Acollida en família de la persona convidada durant la seva estada,
acompanyament en els moments d’oci i cultura les caps de
setmana, acompanyament a trobades planificades amb antelació
per donar a conèixer la seva tasca...

Tipus de
Voluntariat:
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Freqüència de
les trobades:
Requisits per
ser persona
voluntària:



A consensuar amb la persona voluntària



Major de 18 anys professional Centre Americà amb experiència i
trajectòria en la defensa dels ODS.
Ples voluntaris a Girona - Facilitat de mobilitat (preferiblement
persona amb vehicle propi).



11. VOLUNTARIAT PROJECTE BICICLETES PER L’EDUCACIÓ - EN
CONSTRUCCIÓ
11.1.

El projecte - Breu resum

No donem bicicletes, sinó que canviem vides. Aquest és el lema de les tres
iniciatives que engloben el projecte de cooperació pel desenvolupament Bicicletes
sense Fronteres.
Les iniciatives són les següents:


Bicicletes per l’Educació,



Bicicletes per la Integració,



Bicicletes per al Desenvolupament.

A les tres vessants, el voluntariat pot ser una font molt important de creació de
valor i enriquiment del projecte, és per aquest motiu que estem treballant en un pla
específic de Voluntariat per aquest projecte que permeti comptar amb persones
compromeses i implicades amb la tasca.

Aquestes 6 iniciatives que hem exposat, són el fruit del treball que des
del 2010, la Fundació Utopia, gràcies a Acciona’t, està desenvolupant
en l’àmbit del voluntariat.
El present document és un element viu, que s’alimenta i de les idees i
necessitats de les nostres contraparts al terreny. És per això que va
canviant i engrandint-se amb el pas del temps, i va unint nous
projectes en construcció, on la figura de la persona voluntària és clau.
Per més informació al respecte, només cal escriure a:
accionat@accionat.org
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