
Com elaborar un Pla de Voluntariat

A qui s’adreça

Taller dirigit a totes aquelles entitats que es plantegen dotar-se d’un Pla de
Voluntariat i/o que, tot i ja tenir-ne, volen aprofundir en el seu funcionament.

Us agrairem que feu arribar aquesta informació als socis i sòcies de la vostra
entitat per si estan interessats/des a participar en la formació!

Objectius

El nostre model de voluntariat es recolza en dos pilars: les entitats i les persones
voluntàries. El Pla de Voluntariat és aquell document formal que defineix quin és
el valor afegit que el voluntariat aporta a l’entitat i estableix, de manera expressa
i detallada, quin ha de ser el paper de les persones voluntàries. En aquest taller
coneixereu la importància de disposar d’un Pla de Voluntariat i quines passes
s’han de seguir per a la seva elaboració.

Metodologia

El Taller s'estructurarà en dues sessions, de tres hores de durada cadascuna.
S’analitzarà el valor afegit que el voluntariat pot aportar a la nostra entitat i com
explorar entre els nostres socis i sòcies les possibilitats de portar a terme un
projecte de voluntariat. Aprendrem a elaborar un Pla de Voluntariat i estudiarem
un cas pràctic.

Professora

Laia Bernués. Formadora de la FCVS. Educadora social i directora de l’AFEV
Barcelona.

Programa:

Dia i hora: 16 i 23 de novembre, de 18 a 21 h

Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
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La rellevància del voluntariat

● Què entenem per voluntariat?
● Què aporta el voluntariat a les entitats?
● Per què el Pla de Voluntariat?
● Objectius que es persegueixen

La gestió del voluntariat

● Què entenem per debilitat i fortalesa en la gestió del voluntariat
● Com fer una identificació de debilitats i fortaleses en la gestió del

voluntariat
● Enquestes a socis i sòcies
● DAFO
● Entrevistes
● El paper de la Junta i l’Assemblea

Parts d’un Pla de Voluntariat

● Identificació dels apartats que ha de contemplar un pla de voluntariat i
explicació breu del contingut bàsic que ha de tenir cadascun dels apartats

● Les limitacions d’un pla de voluntariat
● La difusió
● El compromís de la persona voluntària
● Elaborar el pla de voluntariat

Qui ha d’estar implicat en l’elaboració del Pla de Voluntariat

● Els processos participatius: possibilitats, limitacions i recursos
● Definició del concepte de participació i dels diferents graus de participació
● Limitacions i dificultats dels processos participatius
● Recursos per a dur a terme processos participatius

Aplicació pràctica

● La gestió del voluntariat en tot el seu recorregut, des de la captació fins a
la desvinculació de la persona voluntària.

● Implementació pràctica d’un pla de voluntariat d’acord amb un cas pràctic
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