• Serveis d’acompanyament: suport i acompanyament
en la gestió del voluntariat, la millora de la participació
interna, la comunicació de l’entitat, la captació de
fons, la planificació estratègica, les competències dels
equips i els projectes d’intervenció.
SUPORT A LES ADMINISTRACIONS LOCALS

Atès el rol dinamitzador del voluntariat dels
municipis, el Servei organitza trobades amb els punts
de voluntariat local per impulsar un treball en xarxa
de les administracions públiques en la promoció del
voluntariat i l’associacionisme.
També assessora els ens locals en relació amb el
compliment de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Contracte programa

voluntariat.gencat.cat

Mitjançant el contracte programa, es dona suport als
ens locals per a l’enfortiment del teixit associatiu, amb
l’objectiu de millorar la coordinació i la cooperació
entre les administracions públiques locals i la
Generalitat en aquest àmbit. S’ofereix també suport
econòmic per a la creació d’oficines, programes o
punts de voluntariat que coordinin i impulsin l’acció
al territori, ja sigui dinamitzant el teixit associatiu des
del punt de voluntariat o implementant projectes
innovadors en aquest àmbit.

voluntariat.gencat.cat
El lloc web de la Generalitat que s’adreça a la
ciutadania en general, a les persones voluntàries
i a les entitats. S’hi exposen i detallen tots els serveis
que hi ha a l’abast de la ciutadania, del voluntariat i de
les entitats, i de les administracions públiques per a
l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat.
xarxanet.org
Una plataforma web que té com a finalitat difondre
les activitats de les entitats, assessorar-les i connectar
entre si entitats, persones voluntàries i professionals
vinculats al sector, per tal d’enfortir les entitats,
millorar la tasca dels voluntaris, i reforçar un sector
que impulsa la transformació de la nostra societat.
FINANÇAMENT

Convocatòria ordinària de subvencions
La convocatòria de subvencions ordinàries per
promoure la cohesió social dels col·lectius més
vulnerables, impulsant programes, projectes i
actuacions que fomentin el civisme, la participació
ciutadana i el voluntariat i que promoguin el treball
comunitari, l’enfortiment de l’associacionisme i la
millora de la sostenibilitat.
Premi Voluntariat
El Premi Voluntariat vol reconèixer socialment i
institucionalment les entitats de voluntariat inscrites
al Cens que dediquen els seus esforços a la promoció
dels valors cívics i d’enfortiment de la societat al
nostre país. El Premi té una dotació econòmica per a
l’entitat guanyadora i es convoca cada any.

Més informació a:
voluntariat.gencat.cat

Servei de
Promoció de
l’Associacionisme
i el Voluntariat

Funcions i serveis

Som un servei de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària. Donem suport a les entitats sense ànim
de lucre fomentant el seu reconeixement, facilitant
la formació de les persones que hi col•laboren i
impulsant els seus projectes i programes. També
assessorem i donem suport a les administracions
locals per promoure el teixit associatiu i el voluntariat
en els seus territoris.
Aquí trobaràs tot el que t’oferim!

Ciutadania
Administracions
públiques

1. Llei del
voluntariat

El 23 de juliol de 2015 el Ple del Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei del voluntariat i de foment
de l’associacionisme, normativa específica que regula
l’acció voluntària a Catalunya i defineix els drets i
deures de les persones voluntàries i de les entitats on
duen a terme les activitats voluntàries.
La Llei té per objectiu definir, reconèixer i protegir el
model català de voluntariat, vincular el voluntariat a les
entitats privades sense ànim de lucre i consolidar les
accions de foment de l’associacionisme i el voluntariat
des de les administracions públiques.

2. Promoció
del voluntariat
CENS D’ENTITATS DEL VOLUNTARIAT

El Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya té com
a finalitat el coneixement i reconeixement públic de la
realitat de les entitats de voluntariat a Catalunya.
Al mateix temps, posa en valor la tasca de les
persones voluntàries que, amb la seva dedicació
altruista i sense contraprestació econòmica a canvi,
garanteixen el bon funcionament d’aquestes entitats i
la consecució dels seus objectius.
El Cens va entrar en funcionament l’any 1994 i des
de llavors en formen part més de 1.800 entitats. Per
al Govern de la Generalitat de Catalunya és una eina
molt útil per planificar les polítiques públiques de
foment del voluntariat i és també, alhora, un mitjà per
protegir el model català de voluntariat.
GRANS CAMPANYES DE VOLUNTARIAT

Amb l’objectiu de promoure l’associacionisme i el
voluntariat, des del Servei col·laborem en grans
campanyes de voluntariat com són La Marató de
TV3, Mulla’t per l’esclerosi múltiple o Posa’t la gorra.
Entre altres activitats, donem suport a la difusió
dels actes, la captació de persones voluntàries i el
suport organitzatiu general d’aquests esdeveniments
solidaris de primer ordre.
CONNECTA’T AL VOLUNTARIAT
Connecta’t al voluntariat és una plataforma
tecnològica que vol ajudar les entitats a trobar
voluntaris i voluntàries per als seus projectes i
activitats i que, alhora, vol facilitar un espai on
la ciutadania interessada a fer voluntariat pugui
inscriure’s. Pots consultar les propostes de voluntariat
a connectat.voluntariat.gencat.cat.

Persones
voluntàries

Entitats

3. Formació

PLA DE FORMACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME
I EL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA (PFAVC)

El Pla és una proposta formativa adreçada al
voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció i
als dirigents de les entitats. L’impulsa el Govern
i hi participen escoles i entitats de formació
d’experiència reconeguda. Els cursos i temàtiques
que ofereix el PFAVC són, alhora, un bon banc
d’idees i recursos per a les entitats que elaboren
plans de formació del voluntariat. Pots consultar
l’agenda de cursos a voluntariat.gencat.cat.
ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT

L’Escola d’Estiu del Voluntariat s’organitza des de
l’any 1996 i ofereix als participants la possibilitat de
formar-se en diferents àmbits de l’acció voluntària.
És un espai d’intercanvi d’experiències per a totes
les persones que, al llarg de l’any, fan tasques de
voluntariat en el marc d’alguna entitat.
Els cursos i tallers de l’Escola d’Estiu volen contribuir
a millorar els coneixements i competències de les
persones implicades en les entitats de voluntariat i en
el món associatiu en general.
SERVEIS D’ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT

Aquests serveis són duts a terme per entitats
especialitzades del mateix sector associatiu. Són
gratuïts, eficients i de qualitat, i n’hi ha de dues
menes:
• Serveis d’assessorament: atenció i resposta
a consultes puntuals sobre aspectes jurídics,
econòmics, comptables, comunicatius, informàtics,
tecnològics o sobre qualsevol qüestió relacionada
amb la gestió i el funcionament de l’entitat en el seu
dia a dia.

