
Declaració Universal sobre el Voluntariat 
 
 
El voluntaris reunits per iniciativa de l’International Association for Volunteer Effort, 
IAVE (Associació Internacional d’Esforços Voluntaris), en el Congrés Mundial de 
Washington  de 1988. 
 
 
A. PREÀMBUL 
 
1. Els voluntaris, inspirant-se en la Declaració Universal dels Drets de l’Home de 1948, 
i de la Convenció  Internacional dels Drets de l’Infant de 1989, consideren el seu 
compromís com un instrument de desenvolupament econòmic, cultural, social i del 
medi ambient , dintre d’un món en canvi continu i fan seu el principi: “Qualsevol 
persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífica”. 
 
El voluntariat 
• és una decisió voluntària que es basa en motivacions i opcions personals; 
• és una forma de participació activa del ciutadà en la vida de les comunitats humanes 

i de les ciutats; 
• es manifesta generalment en una acció i en un moviment organitzat en el si d’una 

associació; 
• contribueix a la millora de la qualitat de vida i a crear un món més solidari; 
• respon als principals desafiaments d’una societat que cerca aconseguir un món més 

just i pacífic; 
• contribueix a l’enfortiment d’un desenvolupament social i econòmic més equilibrat 

àdhuc en la creació de nous llocs de treball i noves professions. 
 
 
B. PRINCIPIS FONAMENTALS DEL VOLUNTARIAT 
 
Els voluntaris posen en pràctica  els principis fonamentals següents: 
• Reconeixen el dret d’associació de qualsevol home, dona o nen, sigui quina sigui la 

seva raça o religió, la seva condició física, econòmica, social i cultural; 
• Respecten la dignitat de l’ésser humà i de la seva cultura; 
• Ofereixen ajuda mútua i desinteressada de forma individual o bé a través 

d’associacions amb esperit de companyonia i de fraternitat ; 
• Romanen atents a les necessitats de les persones  i de les comunitats i provoquen la 

participació de la col·lectivitat per a solucionar-les; 
• Tenen com a fita fer del voluntariat un element de creixement personal, d’adquisició 

de nous coneixements , d’ampliació de les seves capacitats , afavorint la iniciativa i 
la creativitat , tot permetent a cadascú ser membre actiu, i no tan sols beneficiari de 
l’acció voluntària; 

• Estimulen la responsabilitat social i motiven la solidaritat familiar, comunitària i 
internacional. 

 
2 Considerant aquests principis fonamentals, els voluntaris han de: 
 
• Encoratjar el compromís individual a traduir-se en un moviment col·lectiu ; 



• Donar suport de manera activa a la seva associació tot adherint-se conscientment als 
seus objectius informant-se de la seva política i del seu funcionament; 

• Comprometre’s a fer ben fetes les tasques definides conjuntament, d’acord amb les 
aptituds , temps disponible i responsabilitats acceptades de cadascú; 

• Cooperar, amb un esperit de comprensió mútua i d’estimació recíproca, amb tots els 
membres de l’associació; 

• Acceptar rebre la formació necessària; 
• Considerar-se lligat pel secret en l’exercici de la funció. 
 
 
3. Tenint en compte la Declaració dels Drets Humans i els principis fonamentals 
del Voluntariat, les associacions han de: 
 
• Elaborar estatuts per al desenvolupament  de l’activitat voluntària, definir els criteris 

de participació dels voluntaris i vetllar per mantenir el respecte envers les funcions, 
clarament definides, de cadascú; 

• Confiar a cada voluntari les activitats que més li convinguin, tot assegurant-li la 
formació i el suport necessaris; 

• Avaluar periòdicament els resultats; 
• Assumir, de la manera més adequada, la cobertura dels riscs que pugui córrer el 

voluntari en l’exercici de la seva tasca i els danys que, involuntàriament, podria 
causar a tercers durant el decurs de la seva activitat; 

• Facilitar l’accés al voluntariat oferint, quan sigui necessari, el reemborsament de les 
despeses ocasionades en la missió; 

• Establir de quina manera finalitzarà el compromís ; per part de l’associació o bé per 
part del voluntari mateix. 

 
 
C. PROCLAMACIÓ 
 
Els voluntaris reunits en Congrés Mundial per iniciativa de  l’International Association 
for Volunteer Effort (IAVE), manifesten  la seva  fe en l’acció voluntària com a força 
creativa i mitjancera: 
• Per a respectar la dignitat de tothom, reconèixer la capacitat de cadascú per a viure 

la seva pròpia vida i per exercir el seu dret de ciutadà; 
• Per a contribuir a resoldre els problemes socials i del medi ambient; 
• Per a construir una societat més humana i més justa , afavorint igualment una 

cooperació mundial. 
 
Per tot això, es convida als Estats, les institucions internacionals, les empreses i els 
mitjans  de comunicació, a participar com a col·laboradors en la creació d’un àmbit 
internacional favorable a la promoció i al suport d’un voluntariat  eficaç, accessible a 
tots , símbol de solidaritat entre els homes i les nacions . 
 
 
París, 14 de setembre de 1990 


