PLA DE VOLUNTARIAT

amb una mirada oberta
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
L’associació AIS Ayuda a la infància sin recursos neix a Barcelona l’any 2001, com una
iniciativa de famílies amb fills o filles amb discapacitat al seu càrrec i de persones voluntàries
per donar resposta a la necessitat de respir de les persones cuidadores que atenen a persones
amb discapacitat.
Tenim el propòsit d’oferir a la societat una forma de participar en la millora de la qualitat de vida
del col·lectiu de persones amb discapacitat i a les seves famílies, a través de l’oci i del benestar
emocional.
AIS és una entitat que treballa principalment a la ciutat de Barcelona, amb un equip tècnic de
menys de 5 persones i compta amb la força de més de 400 persones voluntàries.
1.2 MISSIÓ
Oferir atenció, suport, respir i oci al col·lectiu de persones amb discapacitat i a les seves
famílies, promovent la seva inclusió social, millorant així la seva qualitat de vida.
Tot això es realitza amb el suport de persones voluntàries de totes les edats que fomenten la
sensibilització a la nostra societat.
Específicament:
ü
ü
ü
ü

Atendre, donar suport i respir a les famílies i persones cuidadores de persones amb
discapacitat.
Contribuir a la reducció de l’esgotament, desànim i falta d’oci d’aquestes famílies o
persones cuidadores facilitant-los un respir i descans.
Oferir temps d’oci compartit, accessible i inclusiu a la persona amb discapacitat,
potenciant les seves capacitats personals i millorant el seu benestar.
Oferir recursos i activitats adaptades i accessibles a les capacitats de les persones
usuàries.

1.3 VISIÓ
A AIS, treballem dia a dia amb l’objectiu de la nostra missió, però també amb el desig d’avançar
i sense perdre de vista allà on ens agradaria arribar:
ü
ü

ü

Ser model de reflexió i transformació en el tracte i la inclusió real de les persones
amb discapacitat.
Oferir propostes innovadores d’inclusió social vinculades a la promoció de l’oci per
a persones amb discapacitat intel·lectual, mantenint la qualitat i adaptant-nos als
canvis.
Col·laborar amb altres entitats que treballin en la mateixa línia d’AIS per constituir
amb elles sinèrgies i treballar en xarxa.
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1.4 ÀMBITS D’ACTUACIÓ
ü
ü
ü
ü

Programa d’oci per persones amb discapacitat i conseqüentment de respir per a les
seves famílies.
Programa de sensibilització i promoció del voluntariat en escoles, universitats i
empreses.
Organització de tallers de manualitats per a la venda solidària de productes de
l’Entitat.
Participació en federacions i espais d’entitats per a promoure el treball en xarxa.

1.5 PERFILS DE LES PERSONES USUÀRIES
ü
ü

Persones de qualsevol edat, amb discapacitat de qualsevol tipus, però sobretot de
suport extens i generalitzats.
Famílies amb fills o filles amb discapacitat al seu càrrec.

2. OBJECTIUS DEL PLA DE VOLUNTARIAT
Aquest pla de voluntariat és el resultat de la revisió i modificació de l’anterior pla per tal
d’incorporar una mirada més amplia i oberta en els perfils, suports materials, documents i en
definitiva a tots els processos de la gestió de voluntariat per tal de no excloure a cap persona
que vulgui fer voluntariat a l’Entitat.
Tot i que mai hem exclòs a ningú per la seva condició personal, ni característica, pensem que
tenir un pla de voluntariat on els procediments estiguin pensats per ser accessibles a tothom
ajuda a prendre consciència i a tenir present que tots i totes necessitem suports diferents
perquè la nostra integració en un equip o entitat sigui un èxit.
2.1 OBJECTIU GENERAL
Contribuir a consolidar la participació de totes les persones voluntàries de l’Associació dins el
marc legal vigent, de manera organitzada i sense excloure a ningú.
2.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS
ü
ü
ü
ü

Definir de manera clara i concisa la funció de les persones voluntàries dins els
diferents programes.
Orientar la gestió de les persones voluntàries de cara a l’acompliment de la missió i
les línies estratègiques d’AIS, afavorint processos de motivació i creativitat.
Proporcionar al personal tècnic d’AIS els criteris, orientacions i procediments més
adequats per una correcta gestió del voluntariat.
Aconseguir una integració adequada de les persones voluntàries i de l’equip
contractat d’AIS.
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3. EL VOLUNTARIAT A AIS AJUDA
Per a nosaltres, AIS, el voluntariat és l’acció i l’expressió ciutadana basada en la participació
altruista que contribueix a generar un canvi en la situació del col·lectiu de les persones amb
discapacitat i les seves famílies, millorant la seva inclusió social i afavorint la sensibilització de
la societat.
3.1 QUÈ VOL DIR “SER UNA PERSONA VOLUNTÀRIA A AIS AJUDA”?
Qualsevol persona, independentment de la seva edat, gènere, ètnia o raça, religió o capacitats
pot col·laborar voluntàriament a AIS, tot i així valorem:
Compartir els següents valors:
ü
ü
ü
ü
ü

Compromís de participació ciutadana i transformació social.
Ser una persona solidària i oberta a la diferència. Hospitalària, acollidora i
propera.
Respecte: reconèixer la dignitat i els drets de qualsevol persona.
Actitud per obrir la capacitat d’aprendre i millorar, a través de la humilitat.
Cooperar i estar disposat a treballar en equip.

Estar disposada a:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Tenir ganes d’aprendre i de participar.
Identificar-se amb els valors d’AIS.
Tenir habilitats per comunicar o expressar.
Participar per iniciativa pròpia.
Ser capaç de tenir o treballar l’empatia.
Ser discreta i respectar la confidencialitat.
Complir amb el compromís acordat.

3.2 QUÈ POT FER UNA PERSONA VOLUNTÀRIA A AIS AJUDA?
A AIS AJUDA, les persones voluntàries poden participar en àrees molt diferents, en funció de la
seva disponibilitat, expectatives i habilitats.
- Projectes amb participació del voluntariat: són els projectes principals, aquells
que són la nostra raó de ser i que estan enfocats a la nostra missió com a Entitat.
En aquests projectes la funció de la persona voluntària és l’atenció directa i el
suport a les persones usuàries en les activitats de la vida diària, tant en les
sortides d’oci i respir, com en els acompanyaments o altres activitats.
En els projectes de l’Entitat les persones voluntàries també participen en els tallers de
manualitats, en l’elaboració de productes per a la botiga solidària, en activitats de sensibilització
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i en el disseny i organització de diferents activitats dirigides a les persones usuàries i a la
captació de fons per a la realització d’aquests projectes.
- Suport a les àrees de gestió i organització: les persones voluntàries donen
suport en tasques administratives i de gestió (informàtica, jurídica, comptabilitat,
comunicació...) segons les capacitats, coneixements i interessos de cada
persona.
AIS Internacional: en els seus inicis, AIS coordinava dos projectes de cooperació
internacional, que tot i que en l’actualitat no tenen la força que tenien en aquell
moment, els hi seguim donant suport.
Altres opcions de voluntariat
* Fitxa oberta: l’objectiu d’aquesta fitxa és obrir possibilitats per a la detecció de nous perfils
o funcions per noves persones voluntàries, amb el plantejament d’encaixar expectatives,
disponibilitat i habilitats de la persona que vol participar sempre i quan sigui possible o
encaixi amb les necessitats nostres necessitats com a Entitat.
3.3 QUÈ APORTA AIS AJUDA A LES PERSONES VOLUNTÀRIES?
ü
ü
ü
ü
ü

Formació i aprenentatge
Suport i acompanyament
Motivació
Reconeixement
Il·lusió

4. ASPECTES FONAMENTALS DEL P.V. D’AIS AJUDA
Per a nosaltres els següents punts són aspectes fonamentals a considerar des del primer
moment en que una persona voluntària s’interessa per col·laborar amb la nostra Entitat:
4.1 MOTIVACIÓ
La bona comunicació entre la persona voluntària i l’organització contribuirà a fer possible
aquest intercanvi d’interessos entre totes dues. Ha de veure’s acceptat a l’organització i se la
farà participar en ella; i per un altre costat, podrem rebre de la persona voluntària les seves
inquietuds, iniciatives i les seves propostes de millora.
La comunicació a AIS serà:
ü
ü
ü

Fluida
Constant
Transparent
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Els canals de comunicació d’AIS seran a través de:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Reunions
Butlletins informatius: AISNEWS mensual
Correu electrònic
Pàgina web
Tallers o xerrades
Comunicacions informals (missatges de What’s app, telèfon...).
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube

4.2 FIDELITZACIÓ
Sense voluntariat no ens seria possible dur a terme molts dels nostres programes, i no
podríem assolir els nostres objectius.
Fidelitzar el voluntariat és un dels principals reptes que tenim. Pensem que mantenir la
motivació contribueix a la continuïtat de les persones voluntàries i aquesta és una tasca clau
en l’èxit de la gestió del voluntariat d’AIS.
Tractem a cada voluntari i voluntària de forma personal, coneixem les seves motivacions i
treballem per a mantenir-les.
Els fem saber que encara que treballin en tasques molt puntuals i concretes formen part d’un
engranatge, on cada peça és important i necessària, que sense la seva col·laboració en
aquestes tasques específiques seria impossible la consecució dels objectius.
La persona voluntària sap que forma part del grup, del projecte i de l’Entitat. I cal que en tot
moment es senti útil.
Com mantenim la motivació dels nostres voluntaris/es?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mostrem els resultats concrets de les tasques realitzades.
Assignem funcions en base a les expectatives, coneixements i habilitats de cada
persona.
Formem la iniciativa i l’autonomia de cadascun/a.
Mostrem els resultats generals de l’Entitat.
Facilitem una major implicació.
Oferim nous reptes i tasques.
Potenciem la seva formació.
Reconeixem la seva entrega i dedicació.
Proporcionem eines, suports i/o recursos si són necessaris per a realitzar les
tasques assignades.
Facilitem la comunicació dins de l’Entitat.

4.3 RECONEIXEMENT
El reconeixement a AIS és una part de la gestió del voluntariat que comença des del moment
en què es signa el compromís de voluntariat i dura fins a la desvinculació.
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Agraïm sempre allò en què participa la persona voluntària, procurant fer-ho de la forma més
personal possible. Sabem que el voluntari/a necessita de l’agraïment com un estímuls base, en
totes les seves etapes, perquè així és com també ho sentim nosaltres, com a Entitat, per la
col·laboració que fa. A l’inici quan ens està coneixent i necessita aprendre les activitats que
exercirà; així com també en etapes posteriors, quan ja té més autonomia i fins i tot assumeix
més responsabilitats.
A AIS oferim dues trobades anuals per a totes les persones voluntàries, que promouen la
convivència i la participació, i se’ls reconeix i agraeix el valor de la seva tasca a l’Entitat.

5. GESTIÓ DEL PLA DE VOLUNTARIAT A AIS AJUDA

5.1 CAPTACIÓ
En aquest Pla de voluntariat amb mirada oberta, tenim en compte que és molt important
definir el perfil del voluntari/a, però no només les funcions que haurà de fer la persona,
sinó també les habilitats, capacitats i l’actitud.
També en aquest punt hem de posar l’accent en definir els suports que la persona
candidata pot necessitar i que nosaltres podem aportar i oferir si
són necessaris.
El principal canal de captació de persones voluntàries a AIS, és el
boca-orella, les xerrades de sensibilització, els projectes
d’aprenentatge-servei o col·laboracions que habitualment fem amb
escoles, universitats i empreses.
Els expliquem de manera clara, acompanyat d’algun suport de
presentacions de PowerPoint, què és i quins projectes portem a
terme a l’Entitat. També projectem algunes fotos i vídeos que complementen l’explicació i
ajuden a entendre el voluntariat i qui som com a Entitat. Procurem fer fàcil d’imaginar i
concretar, els nostres projectes i les accions de voluntariat tant per als infants i joves, com a les
persones adultes que mai han tingut contacte amb el món del voluntariat.
Està comprovat que els continguts visuals tenen molta força i són molt més entenedors, per
això els prioritzem davant explicacions llargues i abstractes.
Escollim continguts molt més accessibles per a persones amb capacitats diferents, per
a persones que no parlen amb fluïdesa l’idioma, o que no estan familiaritzades amb el
vocabulari de l’àmbit social o de la discapacitat.
Amb aquests canals de captació, gestionem la incorporació de noves persones voluntàries de
manera adequada a les necessitats de l’Entitat o dels projectes que portem a terme, per això si
no és per una situació puntual no fem crides obertes ni a través de xarxes socials ni d’internet.
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Tot i així, entenem que en cas de necessitar-ho hem de posar molta atenció en definir de
manera clara i entenedora el perfil que busquem. Revisem, el llenguatge i vocabulari que
fem servir, per tal de tenir un missatge fresc i engrescador, però sobretot
comprensible i accessible.
Per al pas següent, que és fer les entrevistes a les persones candidates, AIS ha
establert:
ü

Iniciar l’entrevista explicant i contextualitzant l’Entitat. Si cal ho acompanyem amb un
vídeo o imatges que ajudin a la comprensió.

ü

Les entrevistes les fem individualment per afavorir que la persona es senti més còmode
per parlar de les seves motivacions i expectatives. Si la persona candidata, ho
necessita, podrà comptar amb el suport d’una altra persona (monitora, educadora,
tutora, intèrpret...).

ü

Fer servir el document “Fitxa de Voluntariat” per recollir dades personals, acadèmiques,
professionals i interessos de la persona candidata, per conèixer millor les seves
aptituds i coneixements.

ü

Fer servir el document “Guió d’entrevista” per esbrinar quines expectatives té, quines
motivacions l’han portat a interessar-se per la nostra Entitat i per fer voluntariat. Saber
si té experiències anteriors de voluntariat. Conèixer la seva disponibilitat. Aclarir quin és
el seu grau de compromís. Descriure-li bé la tasca i les funcions del voluntariat a la
nostra Entitat, a AIS.

ü

Ens assegurem que la persona ha entès el què li estem proposant, que li hem descrit
quin és el procés que segueix una persona voluntària quan s’incorpora a l’Entitat, etc.
Amb preguntes i frases curtes, i si cal, reforçant el missatge amb alguna imatge. I per
acabar, entreguem o enviem per correu un dossier amb la informació de l’Entitat.

ü

Deixem un espai obert per a que la persona pugui preguntar o resoldre dubtes, i li
facilitem les nostres dades de contacte: de l’Entitat i de la persona que ha fet
l’entrevista per si la persona necessita més informació.

5.2 SELECCIÓ
En el punt de la selecció definim els criteris més bàsics que establim com a Entitat, tant per a
acceptar com per a declinar candidatures.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Acceptarem menors d’edat, per a participar en tallers i manualitats (sempre comptant
amb l’autorització del pare/mare/tutor legal).
Acceptarem persones que no parlin el català ni el castellà i ens adaptarem a altres
llengües en la mesura dels nostres coneixements.
Acceptarem persones de qualsevol raça, ètnia cultura, religió, gènere, tendència
sexual...
Tindrem en compte que els valors de la persona estiguin alineats amb els de l’Entitat.
Valorarem que tingui capacitat per fer l’acció que se li proposa.
Valorarem si la seva motivació i interès es personal o professional.
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No sempre acceptarem a totes les persones. Hem de saber dir que no si no veiem clar que la
persona pugui encaixar amb el voluntariat, amb el col·lectiu amb el que treballem, ni/o amb
l’Entitat.
En aquests casos, també s’han d’establir criteris per a declinar la candidatura:
ü
ü

Les seves motivacions, inquietuds o aspiracions no corresponen amb els valors o
expectatives que li oferim, o no són prou clares.
Si una persona no està disposada a seguir les pautes i/o normes de l’Entitat, o no
comparteix la missió ni/o els valors de la nostra Entitat.

5.3 ACOLLIDA
Per a nosaltres, AIS AJUDA, la fase d’acollida és fonamental perquè permet establir una relació
propera i de compromís mutu entre Entitat i persona voluntària. Procurem que sigui un procés
agradable i acollidor i que la persona es senti còmode des del principi.
En aquest moment, doncs, aclarim de nou:
ü
ü
ü
ü

Les tasques que haurà de fer, i com.
Amb quines persones col·laborarà.
Amb quins materials o recursos comptarà.
La seva disponibilitat.

És el moment en que deixem resolta tota la part de documentació legal i formal, així doncs,
cada vegada que s’incorpori una persona voluntària, hem d’assegurar-nos de tenir:
ü

ü
ü

Full de compromís: Recull les tasques i funcions, la freqüència, la disponibilitat i
duració. En el cas de menors d’edat, o de persones tutelades caldrà acompanyar el full
de compromís amb l’autorització del tutor legal. També es recull en aquest document
els drets i deures de la persona voluntària i de l’Entitat.
Drets d’Imatge i protecció de dades de caràcter personal.
Pauta d’indicacions (per a les persones voluntàries que participen en projectes d’oci).

És una prioritat per a nosaltres com a Entitat que la persona que signa els documents, entengui
bé el què està signant i per tant comprengui el significat del seu compromís, per això, la nostra
aposta és tenir tots els documents redactats tenint com a referència els models de lectura fàcil
que ja estan validats a la Plataforma del Voluntariado de España, i a Plena Inclusión.

5.4 INCORPORACIÓ
En aquest moment, la persona ja passa a formar part d’AIS, i per això, a nivell formal es
procedeix d’una banda a contractar la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i
d’Accidents per a la persona voluntària; i de l’altra a entregar-li l’acreditació com a persona
voluntària de l’Entitat.
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Com que a AIS som una Entitat formada principalment per persones voluntàries, tant l’equip de
professionals com el de persones voluntàries, de seguida sabem i identifiquem les persones
voluntàries que s’incorporen. Tot i així la coordinadora de voluntariat o la coordinadora de
projectes són les que s’encarregaran d’acompanyar a la nova persona voluntària en el moment
que inicia l’acció voluntària, de presentar-la a la resta d’equips i a les persones usuàries.
Igual que en el moment de l’acollida, tindrem ben present que les situacions noves poden ser
estressants, o difícils de gestionar per a algunes persones i per això respectarem el ritme de
cada persona, preguntant i adaptant-nos a fer la incorporació en dues sessions si ho
prefereixen.
També és moment de plantejar si la persona voluntària que s’inicia a l’Entitat necessitarà algun
altre tipus de suport, com per exemple: un acompanyament més proper, algun tipus de material
adaptat, disposar de pautes gràfiques o pictogrames que facilitin la seva iniciació.

5.5 FORMACIÓ
En el document on es recullen els drets i deures de la persona voluntària, queda recollit tant per
a la persona com per a l’Entitat el dret i també el deure de la que la persona voluntària rebi
formacions. AIS ha de garantir la formació per a què les persones voluntàries puguin assumir
amb un mínim de competències la seva activitat. Això implica que AIS es compromet, a que
totes les persones puguin exercir aquest dret i que per tant totes les formacions, reunions,
seguiments que impartim, siguin pensades sempre en clau d’accessibilitat.
Apostem per a què les formacions siguin sempre presencials i participatives. Procurant que es
fomenti la generació de preguntes i respostes, espais de debat i de torns de paraules; així com
també el compartir dubtes i inquietuds. Sempre amb l’objectiu de que la persona voluntària
pugui expressar les seves il·lusions, pors, dubtes, pensaments...
Després de cada activitat, un cop finalitzada, es farà una reunió de valoració amb totes les
persones participants.
L’itinerari formatiu es divideix tres moments, sempre amb els objectius següents:
ü
ü
ü

Facilitar el coneixement de les persones candidates sobre AIS i la seva tasca.
Proporcionar informació sobre el context de treball de l'acció voluntària.
Enfortir les relacions entre les persones voluntàries i crear grup.

1. Etapa de formació inicial: coneixements bàsics sobre el voluntariat, aspectes legals i
emocionals.
2. Etapa de formació específica: Abordarem temes generals sobre el col·lectiu amb el que
treballem per tal de que les persones voluntàries puguin ser polivalents per a qualsevol
dels projectes de l’entitat.
3. Etapa de formació contínua: Són sessions o càpsules formatives dirigides a persones
voluntàries que ja fa temps que estan a l’Entitat. Aquestes sessions, permeten
aprofundir en temes sobre el col·lectiu amb el qual tractem i les seves necessitats, i
actualitzar alguns coneixements, ja siguin legals o pràctics.
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Pensem que la formació és essencial per a les persones voluntàries, perquè la qualitat de la
seva tasca i la seva actitud revertiran en el benestar i la millora de la qualitat de vida de les
persones usuàries.
Per això, en aquesta fase som conscients que hem de dedicar molts esforços al disseny de
formacions accessibles, per tal que persones amb capacitats diferents, amb dificultats de
comprensió per un idioma diferent, o amb poca formació acadèmica, puguin precisament
accedir a aquesta formació que els apodera i els ajuda a millorar en la seva tasca.
En aquestes formacions es té en compte la durada, els descansos, els materials i format que es
fan servir, apostant per formacions molt vivencials, dinàmiques i participatives. Mirem de fugir
dels formats clàssics de pissarra i apunts per poder donar oportunitat de participar a tothom.

Aquests cursos s'imparteixen separats per edats i activitats i ens centrem en el que pertoca a
cada grup.
TEMES:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Organigrama de l'activitat.
Organització de l'activitat.
Tracte cap al col·lectiu de persones amb diversitat funcional (aprofundim).
Valors de la inclusió social.
Base de primers auxilis.
Manipulació, canvis i necessitats.
Què i què no podem prometre a l'usuari/a al qual atendrem.
Què espera l'usuari/a de l’acció social?
Què puc aportar a tot el grup?
Amb quines sensacions em vaig a trobar?
Que aporto a tot el meu entorn i a la societat?
Trajectòria i noves metes.
Valors.
Informació dels cursos de primers auxilis de la Creu Roja (a partir dels 16 anys) i de
monitors/es (a partir dels 18 anys).

Els cursos són presencials, molt actius i dinàmics, amb preguntes i respostes, espais de debat i
de torns de paraules per compartir dubtes i inquietuds. Cursos perquè la persona voluntària
pugui expressar les seves il·lusions i pors.

5.6 ACOMPANYAMENT
Les activitats que realitzem per portar a terme un acompanyament adequat són:
ü

Entrevistes personals de seguiment: per part de la coordinadora de voluntariat en
funció de la participació acordada, establint un mínim de dos cops a l’any, o per part
dels coordinadors d’activitats.
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ü
ü
ü
ü
ü

Reunions periòdiques de l'equip de voluntariat : un cop al mes, abans, durant i després
de cada activitat.
Observació directa per part de la coordinadora de voluntariat i de l’equip tècnic.
Participació en el seguiment/avaluació: qüestionari d'avaluació al final de cada activitat
en què participen.
Comunicacions telefòniques i visites personals.
Trobades informals.

Tenim en compte que algunes persones necessitaran un acompanyament més proper, o una
supervisió més acurada que la resta. Disposem de materials de suport, com enquestes amb
gràfics, calendaris amb imatges, ordinador amb teclat adaptat..., per tal de facilitar a cada
persona i a les seves capacitats el que pugui necessitar per expressar-se, comunicar-se o per a
desenvolupar la seva tasca assignada.
L’acompanyament és responsabilitat sempre de l’equip tècnic, tot i que els propis equips de
voluntariat, o altres col·laboradors, que tenen més relació o comparteixen l’acció voluntària en
el dia a dia, poden fer també aquest acompanyament de manera coordinada amb l’equip de
professionals.
Amb l’acompanyament del voluntariat pretenem conèixer com es sent de la persona voluntària
dins de la nostra Entitat, i procurar sempre:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Resoldre dubtes inicials sobre la nostra organització i sobre les activitats a realitzar.
Compliment d'expectatives pròpies i de l'organització.
Possibles necessitats formatives.
Relació amb altres persones i col·lectius per prevenir possibles conflictes.
Materials de suport.
Necessitat de suports en les activitats amb altres persones (assalariades i/o
voluntàries).
Corregir actituds del voluntariat no adequades.
Avaluar el nivell de participació i de compromís.
Suport en qüestions quotidianes.
Conèixer i reconduir les motivacions del/la voluntari/a.
Recollir propostes.

Aquesta informació és importantíssima per a nosaltres i ja que així podrem determinar si la
persona voluntària ha trobat el seu lloc. I també per saber quins possibles aspectes podríem
millorar per aconseguir una major integració del nostre equip de voluntaris i voluntàries com a
grup i/o amb la tasca en la que col·laboren.

5.7 DESVINCULACIÓ
Cada vegada més els canvis en la vida de les persones, la recerca de noves experiències, són
la normalitat; i el compromís i el voluntariat són altres aspectes en els que les persones van
canviant.

13

Tot i així, la decisió de la desvinculació, pot ser:
ü
ü
ü

Una decisió presa per la persona voluntària
Una decisió presa per nosaltres com a l'Entitat, AIS AJUDA.
Una decisió presa per ambdues parts.

Sovint les persones volen viure una experiència concreta, fan voluntariat com una manera
d’integrar-se a una nova ciutat, per viure noves experiències, per conèixer gent... Sabem que
quan s’incorporen a l’equip el seu voluntariat tindrà una data de caducitat. No ens preocupa
quan sabem que els motius no tenen a veure amb nosaltres com a Entitat, sinó que ho vivim
com una riquesa i un creixement en l’experiència que ha tingut amb nosaltres.
El que sí que ens preocupa es quan la persona vol marxar de l’Entitat per motius que sí que
tenen a veure amb la nostra gestió o perquè són responsabilitat nostra.
En tots els casos esmentats anteriorment procedim de la següent manera un cop finalitzada la
col·laboració voluntària:
1. Via formal:
ü Es formalitzen els documents d'extinció del contracte de voluntariat i es procedeix a la
seva baixa en tots els registres de l’Entitat.
ü Es facilita el certificat de voluntariat, procurant especificar el total d’hores i/o període de
col·laboració.
ü Agraïm la seva col·laboració, l'esforç i el temps que ha prestat.
2. Via personal:
Entrevista personal amb la coordinadora de voluntariat per detectar:
ü
ü
ü
ü

Motivació de la seva sortida, especialment si es produeix la ruptura del vincle abans del
previst.
Identifiquem possibles aspectes de millora.
Abordem de forma oberta qualsevol altre aspecte d'interès proposat per la persona
voluntària.
Agraïm la seva col·laboració, l'esforç i el temps que ha prestat.

Aquest Pla es revisarà cada dos anys, així com tots els documents i materials
relacionats amb la gestió del voluntariat, per tal de mantenir la mirada oberta i anar
incorporant nous elements que facilitin la participació de persones diverses a l’equip de
voluntariat d’AIS.
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