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Pla de voluntariat
Fundació Educació Solidària – Escola Pia.
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El voluntariat a Educació Solidària
El voluntariat és un dels 3 eixos d’actuació de l’entitat i pretén:



El desenvolupament integral de la persona voluntària.



La presa de consciència crítica, tot potenciant les capacitats individuals i grupals.



Promoure la responsabilitat social cercant la implicació de la comunitat en la
resolució de les seves problemàtiques.

En aquest sentit, Educació Solidària, ofereix 5 propostes d’acció voluntària:

1. Voluntariat d’estiu.
2. Voluntariat de llarga durada.
3. Camp de treball.
4. Voluntariat professional (VOL +)
5. Voluntariat a Catalunya.
Cada proposta té un marc de participació que s’actualitza anualment i que descriu els
elements principals de la proposta, així com participar-hi.

A continuació, detallarem per a cada proposta aquells elements del Pla de Voluntariat que
se’n desprenen, i alhora, els aspectes compartits com a persones voluntàries d’Educació
Solidària.
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1. Voluntariat d’estiu:
Captació, acollida i incorporació:



La difusió i informació del projecte es realitza a través de diferents canals de
l’entitat i la Institució.



Totes les persones interessades participen a una sessió informativa on
s’explica la proposta i les informacions específiques de l’any.



Les persones interessades han de fer una entrevista personal amb el tècnic/a
de voluntariat, i formalitzar l’interès omplint el Full de Voluntariat.



Un cop validat aquest procés, participen a la formació com a part del procés
d’acollida i incorporació com a persona voluntària de l’entitat.

Formació:



La formació és obligatòria per poder realitzar el voluntariat. És una formació
reconeguda pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.



Es realitzen 20 hores de formació organitzades anualment i amb diferents
espais formatius (de sector, d’entitat i en l’àmbit del lleure amb la
col·laboració d’Adhara).



La formació té lloc entre el mes de març i juny.

Acompanyament i seguiment:



Durant el procés d’incorporació i formació, l’equip tècnic de l’entitat fa
l’acompanyament de les persones voluntàries que es preparen per fer un
voluntariat d’estiu.



L’acompanyament a destí es realitza per les contraparts locals de Mèxic i el
Senegal, tot i que la comunicació amb l’equip de l’entitat segueix present al
llarg de l’estada.



Abans de marxar hi ha un espai de trobada per conèixer els referents locals.

Avaluació i continuació:
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A la tornada es realitza una sessió d'avaluació i acompanyament al retorn i es
cerquen opcions de col·laboració a nivell local.

2. Voluntariat de llarga durada
Captació, acollida i incorporació:



En funció de les demandes de les contraparts locals, activem el procés de
difusió i captació de les candidates a voluntariat de llarga durada.



Les persones interessades han de presentar la seva candidatura enviant el
seu currículum vitae i una carta de presentació a la persona tècnica de
voluntariat de l’entitat.



Es realitza una entrevista amb diferents persones de l’equip tècnic d’Educació
Solidària i també, una altra entrevista amb els responsables de les
contraparts locals.

Formació:



Al llarg del procés de selecció es realitzen diferents encontres amb antigues
voluntàries, persones rellevants dels projectes i les entitats per tal
d’acompanyar en el procés de selecció i formació.



Si s’escau, la persona pot participar en alguna de les sessions formatives del
voluntariat d’estiu o a qualsevol altre formació que l’entitat consideri
rellevant.

Acompanyament i seguiment:



L’acompanyament i seguiment es realitza per part de les contraparts locals, ja
que a cada destí, hi ha una persona de referència pel voluntariat de llarga
durada.



L’equip tècnic d'Educació Solidària realitza, al llarg de l’estada, diverses
reunions de seguiment i acompanyament.

Avaluació i continuació:



A la tornada, es realitza una entrevista d’avaluació amb la persona voluntària
i es cerquen oportunitats de col·laboració local.
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També es realitza una reunió d’avaluació amb els responsables locals de
Mèxic i/o el Senegal.

3. Camp de Treball
Captació, acollida i incorporació:



A principis de curs, s’explica la proposta d’aquell any a les escoles o grups de
la Institució interessats en participar-hi. Cada escola fa una primera difusió i
explicació del projecte a l’escola (2n de Batxillerats o grups de joves de
l’escola).



Aquest procés durarà fins a mitjans del primer trimestre, quan cada escola o
grup ha de tenir una llista de les persones interessades a participar -hi.



Des d’Educació Solidària, es realitzarà una xerrada a cada escola amb les
famílies dels joves interessats. Aquesta xerrada hauria de tenir lloc a finals
del primer trimestre fins a mitjans de gener.



Després d’aquestes xerrades es deixarà fins a mitjans de febrer perquè les les
persones que segueixen interessades a participar-hi puguin comunicar-ho a la
referent de cada escola.



Des de l’escola es comunicarà aquesta llista a la persona responsable de
voluntariat d’Educació Solidària, i alhora, s’afegiran comentaris o criteris per
cada interessat/ada que puguin ajudar després a la selecció.



La persona responsable de voluntariat farà una entrevista personal a totes les
persones interessades.



Si cal fer selecció perquè el nombre d’interessades és superior a les places
ofertades s’utilitzaran els criteris de l’escola, la valoració de ‘equip tècnic
d’Educació Solidària i la participació de la persona a la formació.

Formació:



La formació és obligatòria per poder realitzar el voluntariat. És una formació
reconeguda pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.
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Es realitzen 20 hores de formació organitzades anualment i amb diferents
espais formatius (de sector, d’entitat i en l’àmbit dels Camps de Treball)



La formació té lloc entre el mes de març i juny.

Acompanyament i seguiment:



Cada Camp de treball compta amb una persona referent que acompanya al
grup de joves, i que es qui vetlla per un bon seguiment i acompanyament
abans, durant i després del voluntariat.



L’equip tècnic d’Educació Solidària també acompanya al grup, i a la persona
referent del mateix.



Les contraparts locals també compten amb una persona referent del seu grup
de joves i del projecte on es realitza el camp.

Avaluació i continuació:



A la tornada es realitza una sessió d'avaluació i acompanyament al retorn i es
cerquen opcions de col·laboració a nivell local.
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4. Voluntariat professional (VOL +)
Captació, acollida i incorporació:



En funció de les demandes de les contraparts locals, activem el procés de
difusió i captació de les candidates.



Educació Solidària, conjuntament amb la contrapart interessada, activen els
diferents canals per cercar a la persona que s’ajusti al perfil demanat.



S’inicia un procés de selecció i acompanyament compartit amb diferents
entrevistes i trobades on hi participen les dues entitats implicades.



Les persones candidates hauran de presentar una proposta/informe sobre
què creuen que poden aportar, quin suport preveuen de les dues entitats i
algunes reflexions i idees prèvies entorn al projecte.

Formació:



Si s’escau, Educació Solidària pot realitzar un espai formatiu previ a l’estada o
demanar a la persona voluntària que participi en alguna inform ació rellevant.

Acompanyament i seguiment:



L’acompanyament es realitza conjuntament per Educació Solidària i la
contrapart local.



Durant l’estada i en funció de la durada de la mateixa s’establiran espais
d’acompanyament i seguiment amb el referent local i amb l’equip tècnic FES.

Avaluació i continuació:



A la tornada, es realitza una entrevist d’avaluació i La persona voluntària
s’integra a l’equip de col·laboradors voluntaris de la FES participant en
diferents tasques de sensibilització, formació, acompanyament i captació de
fons.



A més, pel projecte concret realitzat es demana una memòria breu de les
tasques portades a terme i un compromís de com a mínim 6 mesos de
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seguiment i acompanyament a distància, sempre que el projecte concret ho
requereixi.

5. Voluntariat a Catalunya
Captació, acollida i incorporació:



El ritme habitual de treball de l’entitat, els diferents territoris on treballem i
la participació de les persones en diferents projectes i activitats genera un
procés continuat de diferents persones.



Si una persona està interessada en col3laborar amb Educació Solidària i no
coneix l’entitat haurà de participar a una sessió d’acollida per a noves
persones voluntàries on expliquem l’entitat i els projectes.

Formació:



Educació Solidària estableix una trobada anual de formació i acompanyament
amb totes aquelles persones voluntàries que ens donen suport localment.

Acompanyament i seguiment:



L’acompanyament es realitzarà per part de l’equip tècnic d’Educació
Solidària, i per la persona referent en funció de la tasca, el projectes que es
dona suport i/o la subseu o escola on es realitza l’acció voluntària.

Documentació de Voluntariat:
1. La informació de les persones voluntàries han d’estar bolcades al CRM de
l’entitat.
2. Tota persona voluntària, abans de l’inici de l’acció, haurà de signar l’acord de
voluntariat, així com el document de protecció de dades i la clàusula de
confidencialitat.
3. Les persones voluntàries que realitzin accions educatives o de lleure amb
menors d’edat han de proporcionar, prèviament a l’inici de la col·laboració, el
certificat de delictes de naturalesa sexual (DNS).
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