
PLA DE VOLUNTARIAT 

 

Introducció 

Alkaria entén que la presencia de voluntaris i voluntàries és útil en el compliment dels 
seus fins estatutaris i per tant aquests són útils en el desenvolupament dels projectes. 

Alkaria entén que els voluntariats són un dret i un deure de la mateixa societat  i que 
aquestes col·laboracions són enriquidores tant per la mateixa entitat com pel 
voluntari. 

De forma general l’entitat disposa d’una secretària tècnica 
voluntariats.alkaria@gmail.com  responsable de la recerca, comunicació i seguiment 
dels voluntaris que formen part de l’entitat o desenvolupen accions puntuals en un 
projecte concret.  

La figura del voluntari es veu reforçada jurídicament dins l’entitat en l’article 8 dels 
seus estatuts on es detallen de forma general els seus drets i deures envers l’entitat. 
De forma concreta l’entitat acompleix la llei catalana del voluntariat 25/2015 del 30 de 
juliol. 

Tant l’àmbit del voluntariat internacional com el del voluntariat a Catalunya el 
voluntari realitza un procés formatiu per conèixer el projecte, la realitat social dels 
beneficiaris i aspectes generals del lloc o país d’intervenció. Dins d’aquest procés 
formatiu també existeix una prevenció de riscos i de bones praxis en el desplegament 
d’un pla de seguretat propi per a cada voluntariat concret. L’entitat va participar en 
una formació de l’ACCD el 2012 en aquest sentit per poder desenvolupar aquestes 
estratègies de seguretat. 

Els rols, les funcions, els drets i deures de cada voluntariat, els formalismes legals, les 
expectatives i les particularitats requerides es detallaran de forma concreta en les 
informacions concretes de cada voluntariat. 

Voluntariats internacionals  

L’objectiu principal del voluntariat és integrar el voluntari en algun dels projectes que 
l’entitat desenvolupa en l’àmbit internacional i l’objectiu específic és que el treball del 
voluntari reforci parcial o totalment algunes de les activitats que conformen aquest 
projecte. 

És per això que el voluntari o voluntària haurà de disposar d’una particularitat, 
formació, experiència o motivació que el fàcil útil per la posada en marxa de l’activitat 
del projecte concret pel que ha estat cridat. 

En l’àmbit internacional l’entitat no descarta donar oportunitats als menors o primeres 
experiències en voluntariats internacionals perquè considera estratègic que la joventut 
catalana participi en accions internacionals que l’apropin a altres realitats i altres 
cultures i potenciïn dins del voluntari valors de solidaritat i cooperació. 

mailto:voluntariats.alkaria@gmail.com


En l’àmbit de voluntariats internacionals l’entitat disposa d’un procés formatiu d’un 
mínim de 10h per conèixer el projecte, la realitat social dels beneficiaris i aspectes 
generals del lloc o país d’intervenció.  

Aquest procés es reforça amb la participació del voluntari en una acció econòmica o de 
comunicació prèvia en benefici del mateix projecte i és realitzada a Catalunya.  

Voluntariats a Catalunya 

A Catalunya de forma general els principis  són els mateixos que en l’àmbit 
internacional però obligatòriament aquests s’integren en el dia a dia de l’organització. 
D’aquesta manera passen a formar part de la massa associativa de l’entitat i per tant 
d’una de les  seves delegacions territorials, normalment la més pròxima a la seva 
residencia, com a membres voluntaris-col·laboradors. 
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