VOLUNTARIAT
AMBIENTAL

El voluntariat ambiental és la participació de manera lliure, organitzada i
altruista en la conservació dels recursos naturals i en la millora de la qualitat
ambiental, per mitjà d’activitats i programes amb acció comunitària, directa
sobre el medi i sensibilitzant la societat.

Les persones poden implicar-se col·lectivament per la millora del medi ambient de diverses formes:

VOLUNTARIAT INFORMAL I

FORMAL

Realitzant accions amb
un grup de persones.

Establint el col·lectiu com
una associació o fundació
privada sense ànim de lucre.

www.voluntariatambiental.cat

PORTAL DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL A CATALUNYA
Millora la qualitat del teu
projecte de voluntariat ambiental!
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El voluntariat és un
valor imprescindible
per assolir la missió
de l’entitat.
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Les voluntàries
només reben la
compensació
de les despeses
generades per
l’activitat voluntària.
Hi ha coherència
entre els missatges
i les accions de
l’entitat.
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L’entitat dissenya
una planificació
estratègica per
definir de manera
clara i estructurada
el programa.
L’entitat té definits
el perfil i el nombre
de voluntàries que
es busquen pel
programa.

Es faciliten espais
de trobada i
intercanvi entre
les voluntàries i
treballadores de
l’entitat.
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Defineix l’objectiu
ambiental de l’acció.
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Una iniciativa de:

L’entitat ofereix
formació a les
persones voluntàries
en les accions,
coneixements
habilitats i valors.
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L’entitat disposa
d’una assegurança
que cobreix a totes
les persones
voluntàries en cas
d’accident.

Comunica l’acció
prevista a l’administració
competent (ajuntament,
parc natural, consell
comarcal, etc.).

Ciència ciutadana. Si fas una acció
d’observació de natura, aporta les dades a
algun dels projectes de ciència ciutadana
i natura, per col·laborar en la recerca sobre
l’estat de la natura i en el coneixement sobre
la pèrdua de biodiversitat.
Projectes actius.
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L’entitat disposa
d’un catàleg d’acció
amb les opcions
de voluntariat que
ofereix.

L’entitat segueix el
cicle de voluntariat
planificat: acollida,
acompanyament i
motivació, i comiat.

L’entitat porta
un seguiment i
una avaluació
de les persones
voluntàries.

Es compleix amb
els drets i deures
de les voluntàries
i de l’entitat, que
estableix llei 25/2015
de voluntariat.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
PER ORGANITZAR ACTIVITATS
DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Vols fer una recollida de
residus, extracció de plantes
invasores, o observació
d’espècies de flora i fauna?
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BONES PRÀCTIQUES
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Al llarg de la realització de
l’acció, és important tenir
cura i respecteper la natura,
i alhora transmetre-ho als
participants.

Si ets un grup que comença, pots posar-te
en contacte amb entitats ambientals amb
experiència del teu entorn: t’assessoraran
sobre com organitzar activitats de voluntariat
ambiental!
Trobaràs totes les entitats actives al Portal de
Voluntariat Ambiental de Catalunya.

Vols més informació o assessorament?

Escriu-nos a info@voluntariatambiental.cat

Amb el suport de:

