Convocatòria per a l’elaboració i implementació de

4 Plans de Voluntariat
d’entitats ambientals catalanes
En el marc del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Xarxa per a la
Conservació de la Natura (XCN) posa en marxa diverses accions per la promoció dels plans de
voluntariat a les entitats ambientals.
L’objectiu és estructurar i dotar d’una millor organització i gestió els programes de voluntariat
de les entitats, per tal de facilitar i promoure la participació interna.
Per aquest motiu, obrim aquesta convocatòria per oferir finançament i acompanyament a 4
entitats ambientals per tal de re-pensar internament la gestió que fan actualment del
voluntariat, redactar el Pla de Voluntariat de l’entitat i aplicar-lo, entre juliol i novembre 2019.
Què és un Pla de Voluntariat?
És un document intern que ha de disposar l’entitat on es planifiquen tots els processos
vinculats amb la gestió de les persones voluntàries: des de la captació i selecció, passant
pels processos d’acollida, fins a com s’organitzaran els voluntaris, quina persona referent
tindran, la formació i participació dins l’entitat; i finalment, el procés de desvinculació.
Aquí podeu consultar un model de pla de voluntariat.

Què oferim?
Es seleccionaran 4 entitats ambientals i s’atorgarà a cada entitat escollida 2.500 € (IVA inclòs)
per tal de realitzar el procés de plantejament intern del programa de voluntariat, la redacció
del Pla de Voluntariat de l’entitat i l’inici d’aplicació del pla. En cas que l’entitat ho sol·liciti, es
podrà pagar un 50% de l’import en el moment de la signatura del conveni.
A més, des de la XCN acompanyarem a cada entitat en el procés, aportant les guies i la
formació necessària per capacitar la persona responsable de dinamitzar l’elaboració del Pla de
Voluntariat. Es farà una visita inicial al juliol a la seu de l’entitat per conèixer les
característiques de cada programa de voluntariat. També es farà el seguiment i
acompanyament a distància en el procés d’elaboració del Pla, i una segona visita presencial a
l’octubre per comprovar l’inici d’aplicació del Pla.
El Pla de Voluntariat és obligatori, segons la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de
l’associacionisme, per totes les entitats amb programes de voluntariat. Aquest programa
és un document formal que ha d’ésser aprovat per l’òrgan de govern de l’entitat, i ha de
recollir la voluntat expressa d’incorporar persones voluntàries per la realització d’una o
més activitats, com a valor afegit dins de l’organització.
Tot i que la llei no s’aplica per campanyes puntuals (persones voluntàries d’un dia concret),
des de la XCN promovem el Pla de Voluntariat com una bona eina per qualsevol entitat
ambiental que inclou el voluntariat com a element clau de funcionament de l’organització.

Requisits generals
Per poder optar a la convocatòria és necessari:
-

-

-

-

Ser membre de la Xarxa per a la Conservació de la Natura a data de l’últim dia de
presentació de candidatures (4 de juliol de 2019). En el cas de no ser membre però
amb voluntat de ser-ho, es pot tramitar la incorporació en el període de presentació
de candidatures.
Ser una entitat privada sense ànim de lucre.
No disposar d’un Pla de Voluntariat de l’entitat, redactat, actualitzat i en aplicació
actual. Per tant, podran optar tant les entitats que no tenen pla, com aquelles que el
van iniciar i no l’han acabat ni aplicat.
L’entitat ha de tenir la voluntat d’incorporar o mantenir el voluntariat com a peça clau
del funcionament de l’associació a mig i llarg termini, amb el propòsit que el programa
de voluntariat permeti una millor estructura i organització.
El Pla de Voluntariat haurà de ser redactat i iniciar la implementació abans de
novembre de 2019.

Terminis
El calendari per a la presentació, resolució i execució serà el següent:
-

Fins el 4 de juliol: presentació de candidatures.
8 de juliol: resolució de la convocatòria.

Les entitats seleccionades signaran un conveni de treball amb la XCN on s’establiran els
compromisos de cada part. Al conveni s’especificaran les accions a dur a terme fins novembre
de 2019.
Calendari de treball previst:
-

Entre el 9 i el 31 de juliol: reunió inicial presencial a la seu de cada entitat.
Juliol, agost i setembre: plantejament i redacció del Pla de Voluntariat.
Octubre: 2a visita presencial a cada entitat i seguiment de les accions per l’aplicació
pràctica del Pla de Voluntariat de l’entitat.

Com enviar una proposta?
Cada entitat només podrà presentar 1 proposta. Per poder presentar-se, s’ha d’enviar un
document PDF a oficinavoluntariat@xvac.cat fins el 4 de juliol, amb la següent informació
(màxim 3 fulls):
1. Nom de l’entitat
2. Programes de voluntariat de l’entitat
Explicació breu del o dels programes de voluntariat dels quals disposa l’entitat, àmbit
temàtic d’actuació de cadascun d’aquests (censos de fauna, recuperació de fonts o
camins, recollides de residus, malbaratament alimentari, suport administratiu, etc.),
anys d’aplicació, i època en que tenen lloc (tot l’any, primavera, estiu, etc.)

3. Noves propostes de voluntariat
Si és el cas, descriure noves propostes de voluntariat ambiental que encara no s’han
realitzat però es té previst engegar durant els propers mesos.
4. Descriure tipologies de voluntariat de l’entitat
Si es realitzen crides puntuals o s’incorporen persones voluntàries de forma
continuada a l’entitat, o ambdues.
5. Nombre de voluntaris/es
Especificar el nombre actual de persones voluntàries a l’entitat, o en crides puntuals,
nombre de persones que han participat a les crides realitzades durant el 2019.
6. Especificar si l’entitat està professionalitzada (disposa de personal remunerat) o bé si
totes les persones de l’entitat són voluntàries.
7. Responsable de voluntariat
Especificar si l’entitat té una persona designada per coordinar el voluntariat.
8. Per què és important el Pla de Voluntariat per l’entitat?
Argumentar, en 10 línies, per què és important per l’entitat dotar-la d’un pla de gestió
del voluntariat, i explicar la voluntat d’aplicar-ho.
9. Dades de contacte de la persona responsable del projecte: nom, e-mail i telèfon.

Si teniu qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres al 932 19 50 80, o al
938 86 61 35, o bé escriure a oficinavoluntariat@xvac.cat
A més a més d’aquesta convocatòria, podeu dirigir tots els vostres dubtes sobre la gestió
del voluntariat de les vostres entitats a aquest correu.

