
CARTA EUROPEA DE “VOLUNTEUROPE” PER ALS VOLUNTARIS 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Volunteurope proposa que aquesta carta sigui adoptada de manera voluntària 
per totes les organitzacions que d’una manera o una altra estan relacionades 
amb el treball dels voluntaris, per l’Administració i pels mateixos voluntaris. 
 
Reconeixent l’amplia diferència entre les pràctiques i normes, aquesta Carta 
representa una declaració d’intencions. Potser de moment només  és possible 
una adopció parcial de la mateixa. 
 
Volunteurope estimula la promoció de la idea voluntària i dóna suport la feina 
dels voluntaris. 
La promoció del concepte de servei voluntari inclou: 
 

1.  L’actitud d’acceptar responsabilitats en activitats amb i per altres 
persones, i el desenvolupament d’una participació activa en elles. 

2. El desenvolupament de sistemes que complementen el suport de la 
família, amics,veïns i companys. 

 
La tasca voluntària pot definir-se de moltes maneres, però aquestes 
definicions han d’incloure, al menys, el següents elements: 

 
• Les activitats s’ocupen dels interessos d’altres persones o de la societat. 
• No te interès econòmic i personal. 
• Es desenvolupa en un marc més o menys organitzat. 
• És una elecció lliure, i s’expressa per mitjans pacífics. 
 
ELEMENTS DE LA CARTA 
 
1) La tasca voluntària es valuosa per a la comunitat per: 
 

• Ser una oportunitat per la contribució personal, i una participació en la 
vida de la comunitat. 

• Perfeccionar la qualitat de la societat. 
• Defensar, per mitjans pacífics, els interessos de persones i grups que es 

trobin en situacions desfavorables. 
• Contribuir per una via democràtica a solucionar les necessitats de la 

societat. 
 
La tasca voluntària pot ser autònoma o complementària als serveis 
professionals, per renovar-los, ampliar-los o donar-los suport. 
 
La tasca voluntària es du a terme per homes i dones; en els camps dels 
servei humanitari, de la cultura i de l’acció ciutadana. 
    

  2) Qualsevol ciutadà te dret a realitzar una tasca voluntària d’acord amb les 
seves    capacitats. Això és un dret i no una obligació. 



 
 
 
3) El dret a realitzar una tasca voluntària no vol dir que qualsevol persona pugi 
dur a terme tota classe de tasques. Les organitzacions poden seleccionar 
d’acord amb les tasques a realitzar. 
 

S’ha de promoure el desenvolupament d’una àmplia gama 
d’oportunitats, des de les tasques més senzilles, a les més complicades, 
perquè hi hagi lloc per a qualsevol persona interessada. 

 
4) La tasca voluntària no pot ser un privilegi de certs grups de la societat. Això 
vol dir que cap ciutadà ha de ser exclòs de la tasca voluntària per motius 
econòmics (despeses) o discapacitats socials com podria ser estar a l’atur, ser 
jove o vell, ser minusvàlid, o pertànyer a un grup minoritari. 
 

S’han d’eliminar obstacles de la legislació, en els sistemes impositius i 
en els retributius. 

 
5) Els voluntaris tenen drets. Aquests drets han de ser respectats i posats en 
pràctica per les organitzacions que treballen amb voluntaris. 
  
 Els voluntaris tenen dret a: 
 

• Informació sobre la tasca i l’organització. 
• Introducció a la tasca a desenvolupar. 
• Suport. 
• Oportunitats d’aprendre i progressar en la tasca. 
• Oportunitats per opinar sobre la tasca si ho desitgen. 
• Oportunitats per participar en l’estructura de l’organització. 
 
Quan els voluntaris dugin a terme la seva tasca en un establiment 
professional, tenen dret a tenir la seva pròpia estructura organitzativa (grup 
o associació). 

   
Els voluntaris tenen dret a que se’ls reintegrin les despeses de butxaca. 
Si l’organització no està en disposició de fer-ho, s’ha de discutir i 
plantejar les possibles solucions per  arranjar-ho. 
 
Els voluntaris tenen dret a estar assegurats contra els possibles riscos 
de la seva tasca com a tals. 

 
6) Els voluntaris tenen obligacions. 
  

El servei voluntari no significa manca de compromís. Els voluntaris han 
d’obrar com van acordar al assumir el seu compromís. Ha de ser 
possible confiar en els voluntaris. 

 



7) Els ciutadans que realitzin una tasca voluntària tenen dret a esperar no ser 
explotats  i a que el verdader valor social de la seva contribució sigui reconegut 
i respectat per les autoritats competents. 
 
 
 
8) Tant els voluntaris com els treballadors retribuïts son indispensables. 
 

Cadascun d’aquests grups ha de reconèixer el valor  de la contribució de 
l’altre i cadascun  ha de rebre un reconeixement igual per part de la 
societat i per part de l’associació per a la que treballen en cooperació.  
 
Els voluntaris i els treballadors professionals han de ser capaços de 
contribuir, des de la seva pròpia i específica posició i possibilitats, cosa 
que inclou un respecte mutu per  als sistemes  i interessos de treball de 
cada grup. 

 
9) Els voluntaris han de ser valorats i reconeguts pel govern a tots els nivells 
(local,regional,nacional). Això inclou  els suport econòmic que permeti que la 
tasca es desenvolupi. 
 
10) La tasca voluntària te una funció de futur. És una força per renovar l’actual 
sistema, forjant, conjuntament amb d’altres, la societat del demà. 

 
 


