
 

PLA DE
VOLUNTARIAT



L'Associació Hèlia, és una associació sense ànim de lucre, formada per voluntàries i
professionals que oferim suport a les dones que viuen o han viscut processos de
violència masclista, fins aconseguir la plena reparació i recuperació del mal sofert.
Utilitzant la recerca contínua de les necessitats de les dones afectades; treballant en
xarxa i generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de la violència de gènere.
Des de la seva creació, al 2008, l'Associació Hèlia, que precisament ha sorgit de la
necessitat de crear una xarxa de dones voluntàries per l’acompanyament d’altres
dones, vàrem conformar un pla de voluntariat, per recollir les finalitats i els
plantejaments sota els quals s’estructura el voluntariat de l’entitat, es gestiona i
funciona. Com que la persona voluntària no actua aïlladament, se li ha de donar una
coherència i sentit a la tasca, així com un sentiment de pertinença a l’organització.
Tant en accions concretes, com en projectes estables en el temps, la persona
voluntària podrà col·laborar en el creixement i projecció de l’entitat. Especialment en
aquest tipus d’acompanyament prioritzem i és un requisit per formar part de
VeïnesxVeïnes, la formació de les voluntàries que el porten a terme. Aquest Pla de
Voluntariat, es desenvolupa amb la col·laboració de la Plataforma Unitària Contra la
Violència de Gènere, de la qual l'Associació Hèlia n'és membre. L'associació té una
vinculació molt estreta amb la Plataforma, i col·laborarà amb l’execució del Pla de
Voluntariat. 

Introducció

1 Quin és el sentit que té el voluntariat
A l'Associació Hèlia, la figura del voluntariat és clau en la consecució dels seus
objectius. El caràcter d’aproximació a dones per dones i la tasca sensibilitzadora, fan
que el treball remunerat no sigui la via més adient a l’hora d’aconseguir els
objectius. Especialment en aquest tipus d’acompanyament prioritzem i és un
requisit per formar part de VeïnesxVeïnes, la formació de les voluntàries que el
porten a terme. Tenim un programa de formació extens que es segueix cada any. 

2 Perfil del voluntariat
El principal perfil és de dona que rep una formació adient i pot fer acompanyaments
a dones en procés de recuperació de la violència masclista. També hi ha el perfil de
la sòcia col·laboradora o col·laboradora econòmica. Dins d’aquests perfil i ha
assessores, comptables, de comunicació, etc.



 

  

 

3 Quins drets i deures té el voluntariat

La Carta del Voluntariat de Catalunya, carta adoptada per unanimitat pel Parlament
de Catalunya en sintonia amb la Carta Europea i la declaració universal de l’IAVE
recull els drets i deures de voluntaris i voluntàries respecte de les entitats, que al
mateix temps representen els drets i deures per a les entitats respecte dels seus
voluntaris i voluntàries. En el cas de l'Associació Hèlia, es concreten en els següents
drets i deures:

Deures de l’entitat

Acreditar la subscripció d’una pòlissa d’assegurança.
Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar als voluntaris
i voluntàries dels mitjans per al compliment de les seves tasques. 
Expedir als voluntaris i les voluntàries un certificat que acrediti els serveis
prestats. 
Portar un registre d’altes i baixes del personal voluntari.

Drets del voluntariat
Rebre la informació, formació, orientació, suport i, si escau, materials
necessaris per a l'exercici de les funcions que se'ls assignin.
Ser tractats i tractades sense discriminació, respectant la seva llibertat,
dignitat, intimitat i creences.
Ser assegurats i assegurades contra els riscos d’accident i malaltia derivats
directament de l’exercici de l’activitat.
Ser reemborsats i reemborsades per les despeses realitzades en
l’acompliment de les seves activitats.
Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució.

Deures del voluntariat

Complir amb els compromisos adquirits respectant les finalitats i la
normativa de l’entitat.
Guardar confidencialitat de la informació rebuda.
Rebutjar qualsevol contraprestació material de persones relacionades amb la
seva acció.
Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.
Actuar de forma diligent i solidària.
Participar en les tasques formatives previstes per l’organització.
Respectar i cuidar els recursos materials que posin a la seva disposició les
organitzacions.



4 Quins elements de participació i quin espai
tindrà el voluntariat

El voluntariat de l'Associació Hèlia, té l’opció de participar de les comissions de
treball generals per posar en comú la feina feta i per coordinar-la de manera
global, setmanalment. També poden participar de les Assemblees, on tindran veu,
però no vot. Poden participar dels grups de treball específics de cada projecte, i
aportar tot allò que considerin. A més, podran assistir a totes les activitats que
organitzi l'Associació Hèlia. 

5 Model de gestió 
L’activitat de l'Associació Hèlia s’organitza per projectes. Cada projecte té una
coordinadora i un equip de treball estable, que augmenta la seva activitat segons
les necessitats i l’època de l’any. El voluntariat, dependrà directament de la
coordinadora del projecte en el que estigui col·laborant, i serà la seva persona de
referència i de contacte amb l’entitat, així com l’encarregada de coordinar les
formacions a través del personal de l’Associació Hèlia.

Les funcions d’aquesta coordinadora seran: 

Representació institucional del
voluntariat 
Sistematització dels processos
vinculats a la gestió del voluntariat
Gestió administrativa del
voluntariat 
Coordinació del procés de selecció
de voluntàries 
Concreció de la labor del
voluntariat
Potenciar la motivació de les
voluntàries 

Estructurar la formació del
voluntariat
Facilitar la comunicació i
coordinació entre voluntàries 
Vetllar per la participació del
voluntariat a l’entitat
Avaluació i seguiment periòdic del
voluntariat
Establir vies de reconeixement del
voluntariat
Articulació de les relacions entre
personal remunerat i voluntariat

6
 

Pla de Formació

Cicle anual Formatiu sobre violències masclistes: és un cicle multidisciplinar, un
cop al mes organitzem una xerrada-taller amb els/les principals ponents de
prestigi dins del món de la lluita pels drets de les dones. 
Dropbox Formatiu al que poden accedir totes les voluntàries, en el que hi ha
una gran varietat d’articles d’interès en relació a les violències masclistes,
relacionats amb diferents àmbits (jurídic, psicològic, social, estadístic...)
Formacions individual s i/o grupals abans de la realització de qualsevol tasca.

La formació de les persones voluntàries és un dret recollit a la Carta del
Voluntariat i per l'Associació Hèlia es tracta d’un recurs imprescindible per
aconseguir els objectius de cadascun dels projectes, i els objectius generals de
l’entitat. A través de la formació, s’optimitza la tasca del voluntariat i la gestió
general de l’entitat. La formació es duu a terme a través de diferents accions:



Gestió del cicle de voluntariat
El cicle de voluntariat que realitza l'Associació, té les següents etapes, tot i que serà
flexible per adaptar-se a cada persona voluntària, per facilitar la seva participació i la
consecució dels objectius de l’entitat: 

             
          
          

   
   
  

• Captació 
• Selecció 
• Acollida

• Incorporació
• Seguiment i acompanyament 
• Sortida de la persona voluntària

1 La captació
La captació de voluntariat de l'Associació Hèlia, es realitza amb l’objectiu
d’incrementar la base social de l’entitat i augmentar l’estructura de la mateixa,
contribuint a la consecució dels objectius de cadascun dels projectes. El tipus de
voluntariat que requerirà i les tasques que desenvoluparà, seran els necessaris en
cadascun dels moments, i que faran referència a la definició de les tasques del
voluntariat i dels perfils de voluntariat definits en aquest pla. 

2 Vies de captació

Per realitzar la captació de persones voluntàries, es preveuen les següents vies:

• Enviament de correus electrònics per difondre el pla de voluntariat i que les
persones que pertanyen a la llista de difusió, es puguin interessar en formar part del
voluntariat de l'Associació Hèlia. 
• Boca a orella. La base social amb la que compta l’entitat en l’actualitat, servirà per
difondre les necessitats de voluntariat de la mateixa 
• A la pàgina web de l’entitat www.heliadones.org, es publicitària la necessitat de
voluntariat i es posarà a disposició de les i els internautes un formulari de contacte
que rebrà la coordinadora de voluntariat. 
• En els actes que realitza l’entitat al carrer (mostres d’entitats, concentracions, taules
informatives, actes de presentació, etc), es posarà a disposició de la ciutadania les
eines informatives necessàries per donar a conèixer el projecte i s’oferirà la possibilitat
de deixar les dades de contacte per formar part de la bossa de voluntariat.
• Publicació de crides de voluntariat a diferents portals solidaris i de gestió de
voluntariat, existents a internet i que estan a lliure disposició de les entitats sense
afany de lucre (com per exemple, al portal www.hacesfalta.org). 



La selecció
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En el moment de la selecció es fa la primera acollida de la persona voluntària a
l’entitat. S’avalua l’adequació de la persona als criteris i necessitats definides en la
captació i es valora la capacitat per satisfer l’interès i les expectatives de la persona.
La selecció es basa en una o diverses entrevistes personals i el primer contacte
s’aprofitarà per: 

• Presentar l’entitat.
• Descriure la funció del voluntariat: en quines àrees o programes actua, quines
funcions tindrà, etc. 
• Presentar les condicions en les quals es desenvoluparà el voluntariat: on i com,
quina és la dedicació necessària mínima setmanal/mensual, etc. 
• Establir el compromís que s’espera. 
• Conèixer les motivacions de la persona. 
• Conèixer les habilitats, experiències de la seva trajectòria.

4 El procés de selecció

Periòdicament, arriben sol·licituds de voluntariat a l’entitat. Entre aquestes sol·licituds,
les que arriben després del procés de captació i la bossa de voluntariat actual de
l'Associació, es realitza la selecció del voluntariat, de manera que es poden gestionar
de manera correcta aquets recursos humans i canalitzar-los de manera adient entre
les diferents tasques disponibles. 

5 L’acollida i incorporació
Un cop seleccionada la persona, cal acollir-la i situar-la a l’entitat de manera adient,
donant a conèixer l’organigrama i objectius de l'Associació facilitant la seva
identificació. En aquesta fase, la persona voluntària té un paper molt actiu, i es
respecten les seves motivacions i voluntats, per designar la seva ubicació en les
tasques concretes que realitzarà, facilitant la informació i els recursos adients pel seu
desenvolupament. És recullen les dades de contacte de la persona voluntària en un
document anomenat “Fitxa de voluntariat”

Formalització del compromís: es formalitza un document de compromís
escrit que recull els drets i deures del voluntariat amb l'entitat i viceversa
segons queda establert en la Llei del Voluntariat estatal i en la legislació
autonòmica. Veure annex “Document de compromís”



El seguiment i acompanyament
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El seguiment de les persones voluntàries es realitza a través de la coordinadora de
voluntariat, que es qui porti tota la part de gestió administrativa de la relació amb
l’entitat. 

La motivació

Tenir en compte la labor que realitza la persona i contribuir al fet que pugui
desenvolupar-la (eines adequades, recursos, etc.).
Dur a terme pràctiques de reconeixement.
Disminuir els controls directes de tasques sobre els voluntaris amb més
experiència i competències, però mantenir l'acompanyament i seguiment de
resultats.
Assegurar-se que els rols del voluntariat tenen sentit per si mateixos i que poden
veure's els resultats. 
Compartir informació de l'organització amb el voluntariat.
Proporcionar formació al voluntariat, com a mètode de creixement i
reconeixement.
Fomentar l'assumpció de responsabilitats, establint objectius nous com un repte. 

L’entitat estableix mecanismes per a la motivació de la persona, que fa comprendre el
sentit de la seva actuació veient el resultat de les seves accions. L'organització es
preocupa de mostrar al voluntariat tot el que s'ha aconseguit gràcies a la seva
actuació. Eines concretes per potenciar la motivació del voluntariat: 

La comunicació

Reunions periòdiques o trobades.
Telèfon (675158964)
Pàgina web (www.heliadones.org).
Correu electrònic (voluntariat@heliadones.org) 
Xarxes socials i altres recursos digitals: Facebook (heliadones), Twitter
(@heliadones), Grup de WhatsApp, per tenir una comunicació més immediata i
fluida. 
Trobades informals (celebracions). 

La comunicació amb el voluntariat, fa possible una millor integració del voluntariat a
l'organització. Els mecanismes que es faran servir per comunicar són:



             
          
          

   
   
  

El reconeixement

Visual: es lliuraran a les persones voluntàries, petits obsequis de l’entitat
(enganxines, xapes, punts de llibre) 
Formal: Es crearà un apartat especial a la memòria i a la web en els que es posi de
manifest la importància del col·lectiu, incloent-hi diferent material gràfic que ho
il·lustri. Es faran púbiques les fites aconseguides gràcies a la seva col·laboració (a
través del correu electrònic, la web o la memòria). El voluntariat podrà participar
de manera lliure en les activitats que l’entitat organitzi (actes, celebracions,
jornades, accions formatives). S’organitzaran trobades anuals que servirà de
reconeixement a la feina feta per part del voluntariat. 
Informal: dia a dia, s’agrairà l’esforç i l’aportació de la persona a l’entitat. 

Perquè el reconeixement sigui real i el voluntariat ho percebi i ho valori, ha de ser
freqüent, sincer, ha de valorar a la persona, a més de la seva labor i ha d’estar
directament relacionat amb els resultats. Accions de reconeixement: 

Participar en el futur com a formador o formadora per a l'equip de voluntariat.
Passar de realitzar voluntariat de llarga durada a realitzar col·laboracions de
caràcter puntual.
Ser convidat i convidada a totes les activitats que s'organitzin. 

Com l’acció de la persona voluntària és finita, es preveu un protocol de sortida, agraït i
poc traumàtic. Aquest pla de voluntariat, té l’ànim de gestionar correctament el
voluntariat per no precipitar la sortida d’una persona per causa d’una mala gestió. En
aquesta etapa es fa un reconeixement de la tasca de la persona voluntària dins
l’entitat, es recullen les seves experiències i es valoren amb ella les causes i
motivacions de la sortida. Instruments de gestió de la sortida: 

• Es realitza una entrevista per conèixer els motius de la desvinculació amb l’entitat i
recollir els aspectes positius i les propostes de millora, que s’aprofiten per aplicar a la
gestió del voluntariat i l’organització general de l’entitat. Per fer-ho, ens ajudarem
d’una enquesta de valoració que es passarà en el moment de l’entrevista. 
• S’aprofita el moment per agrair l’aportació de la persona durant el temps que hagi
col·laborat. 
• Per poder donar-li una oportunitat d’una nova relació a la persona, es poden establir
mecanismes per formalitzar un altre tipus de col·laboració: 

7 La sortida



   
   
  

Normativa aplicable a aquest pla de
voluntariat

 Resolució de 7 de gener de 1994, de creació del Cens d’Entitats de Voluntariat. 
Carta del Voluntariat de Catalunya, reconeguda i adoptada pel Parlament de
Catalunya en la seva Resolució 98/V de 29 de maig de 1996. 

Annexos
Fitxa de Voluntariat
Document de compromís 

Perfils de voluntariat vinculats a l’entitat 

1 General 

Formació acadèmica bàsica
Facilitat pel treball en equip
Capacitat de comunicació i
relació interpersonal
Elevat coneixement de
l'Associació Hèlia, del seu
funcionament i dels seus
projectes  

Nivell mitjà de català i
castellà, escrit i oral
Nivell bàsic informàtica
(ofimàtica, navegació per
internet i correu electrònic)
Capacitat de comunicació i
relació interpersonal 

2 General qualificat

Formació acadèmica bàsica
Nivell mitjà de català i
castellà, escrit i oral
Nivell bàsic informàtica
(ofimàtica, navegació per
internet i correu electrònic) 
Facilitat pel treball en equip
Capacitat de comunicació i
relació interpersonal

3 Especialitzat en continguts

Formació acadèmica mitjana,
preferiblement llicenciada de la branca
social o educativa
Experiència en el món associatiu
relacionat amb el gènere o amb
violència masclista
Nivell mitjà de català i castellà, escrit i
oral
Nivell bàsic informàtica (ofimàtica,
navegació per internet i correu
electrònic)
Facilitat pel treball en equip
Capacitat de comunicació i relació
interpersonal



   
   
  

Formació especialitzada en
gestió administrativa i
comptable
Nivell mitjà de català i
castellà, escrit i oral
Nivell bàsic informàtica
(ofimàtica, navegació per
internet i correu electrònic)
Facilitat pel treball en equip
Capacitat de comunicació i
relació interpersonal 

Coneixements o formació en
la branca dibuix o il·lustració
Experiència o sensibilitat en
el món associatiu relacionat
amb el gènere o amb
violència masclista

6 Especialitzat en
comunicació 

Formació especialitzada en
comunicació (periodisme,
etc) o experiència similar
Nivell elevat català i castellà
(escrit i oral)
Nivell elevat coneixement
noves tecnologies 
Facilitat pel treball en equip
Capacitat de comunicació i
relació interpersonal

4 Comptable 5 Tècnic

Formació o experiència en,
imatge, so i informàtica
Capacitat per la resolució
d’imprevistos tècnics

7 Grafisme/il·lustració



www.heliadones.org

 

Contacte
Casal de Barri Espai210, c/Padilla 

208-210 baixos, Barcelona
+34 691069629 (atenció general)

+34 675158964 (atenció a voluntàries)

Fitxa Voluntariat

voluntariat@heliadones.org


