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INFINITS SOMRIURES
L’associació Infinits Somriures neix l’any
2011 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
per un grup de joves amb la intenció de
crear un espai de lleure significatiu per a
persones amb diversitat funcional, ja que
en el municipi tot i tenir un ampli ventall
d’entitats tant de cultura popular com
esportives o d’altres àmbits, les ofertes
per persones amb diversitat funcional
eren molt limitades.
Així mateix s’engega aquest projecte amb
la intenció de donar resposta a aquest
col·lectiu oferint activitats de lleure en un
ambient inclusiu, on l’entitat treballa amb
horitzontalitat

i

són

les

mateixes

participants les que decideixen el tipus
d’activitat i la freqüència en la participació
d’aquestes.
D’aquesta manera, el projecte neix arrel
de l’observació d’una necessitat que es fa
patent a partir del contacte amb el
col·lectiu de persones amb discapacitat.
Sorgeix la necessitat d’ampliar el ventall
d’oci de què disposa el col·lectiu de
persones amb diversitat funcional ja que
la possibilitat d’elecció en aquest àmbit és
reduïda i sempre es troba en un marc
molt estereotipat, tot millorant la seva
situació social i la de les famílies.

MISSIÓ

VALORS

La missió de l’associació és

Els valors que se’n deriven són:

fomentar un lleure madur i

la

representatiu que impliqui una

diversitat, l’acceptació de les

autodeterminació per part de

diferències,

les persones que hi participen

dignitat,

igualtat,

de manera activa, a més es

autodeterminació,

llibertat

treballa la individualitat des del

d’elecció,

respecte mutu i el sentiment de

comunitat, lleure significatiu i

grup.

madur, perspectiva de gènere,

inclusió,

el

respecte,

la

sensibilització,

accés

multiculturalitat,
medi

FINALITAT
La

finalitat

fomentar

la

de

la

universal,

respecte

ambient

i

al

a

la

clau

de

natura...entre d’altres.
l’entitat

inclusió

a

és
la

comunitat de les persones amb
diversitat funcional a través de
les activitats de lleure.

Es

treballa

cooperació

en
a

través

de

la

inclusió comunitària, el treball
en xarxa amb altres entitats i en
coordinació amb les famílies i
altres serveis relacionats amb la
persona en qüestió per tal de
millorar la qualitat de vida.
Es crea un espai de relació on la
participació no ve determinada
pel diagnòstic, l’assistència de
les

activitats

és

voluntària

i

s’intervé des de la participació
comunitària.

El voluntariat
El paper de la persona voluntària és
organitzar i acompanyar a les participants
en les activitats de lleure, a més de
col·laborar en la creació d’esdeveniments
per tal de donar a conèixer l’entitat,
xerrades, festes o parades….entre d’altres. A
Infinits Somriures es treballa des de
l’horitzontalitat i rebutja les relacions
jeràrquiques per tant les persones
voluntàries des de l’inici ja son tractades
com part de l’equip educatiu i la seva opinió
és valorada com la de qualsevol altra
integrant.

Destacar que l'equip educatiu està format per
voluntariat fixa que es compromet amb els
valors de l'entitat i aporten el millor de si, tot i
que en certs moments pot semblar una
debilitat, des de l'associació apostem per
aquest mecanisme ja que ens sembla que és
molt més autèntic, creiem que té les
connotacions d'inclusió que necessitem. En
altres paraules es tracta de persones que sense
cap mena de retribució econòmica decideixen
dedicar el seu temps lliure amb aquesta entitat.

El procés
d'incorporació

CAPTACIÓ
Per tal de realitzar aquesta primera fase, la de captació,
l'associació Infinits Somriures disposa de diferents vies on
realitza difusió per tal d’aconseguir noves persones candidates a
formar part de l’entitat, a continuació s’exposen les principals:
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Oficina de Voluntariat de Sant Cugat: l’associació
informa de les necessitats de voluntariat a l’Oficina i
aquesta fa una crida a través de les seves xarxes
socials, a més informa de l’activitat de l’entitat a les
persones que es dirigeixen a l’oficina en busca de
realitzar un voluntariat.
Encartellar: difusió a través de penjar cartells on
s’exposa l’entitat i la recerca de voluntariat a espais
públics com biblioteques, centres culturals, casals de
joves, entre d’altres.
Xarxes socials: A través de les xarxes socials com
facebook, instagram i a la web hi ha vàries persones
que segueixen l’entitat, comparteixen les diverses
publicacions facilitant que més persones coneguin
l’associació i així poder fer més difusió. En la recerca de
voluntariat la utilització de les xarxes socials acaba sent
força efectiva. A més, destacar que existeixen diferents
pàgines del facebook on es poden realitzar crides de
voluntariat.
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Plataformes: inscripció a diferents plataformes com
Hacesfalta o en el cens de voluntariat de Catalunya.
Aquests espais et permeten fer difusió de l’entitat a
través de crides de voluntariat.
Xerrades: l’entitat disposa d’una base de dades amb
contactes d’escoles d’educació en el lleure on
imparteixen cursos de monitor/a i director/a de lleure,
instituts d’estudis de grau mitjà i superior com
integradora social, dinamització sociocultural o atenció
a la dependència, entre d’altres. També es contacta
amb universitats d’estudis socials per tal d’aconseguir
voluntaris/es i persones en pràctiques. Aquesta base
de dades, serveix per a la recerca de persones en
pràctiques que si es vinculen correctament amb
l’entitat poden acabar sent voluntàries. A més, des
d’aquest instituts, universitats… moltes vegades ens
demanen que com a entitat realitzem xerrades. En
elles s’exposa l’entitat, la manera de treballar
d’aquesta i depenent de la demanda es planteja d’una
manera o una altra, però sempre s’aprofita
l'avinentesa per donar a conèixer la tasca del
voluntariat i animar als assistents a posar-se en
contacte amb nosaltres.
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Esdeveniments: durant el curs es realitzen diferents
esdeveniments, parades informatives, participació a
festivitats… que permeten visivilitzar l’entitat i realitzar
crides de voluntariat. Moltes persones s’acosten a les
parades en busca d’informació i s’aprofita per animarlos a participar de forma activa formant part de l’equip
educatiu o realitzant cooperacions de diferents tipus.
Boca-Orella: destacar que una de les vies més
efectives per a aconseguir captar més voluntariat
segueix sent el boca-orella, és a dir, moltes de les
persones que acaben formant part de l’equip educatiu
venen recomanats per altres que en algun moment
han participat de l’entitat o que la coneixen per algun
motiu.

ACOLLIDA
I
SELECCIÓ
La següent fase del procés
d’incorporació tracta sobre
com es realitza la selecció i
acollida de les persones
voluntàries a l’entitat, és a
dir, un cop es realitza la
captació, de quina manera
es gestiona aquest primer
contacte.

Des de Infinits Somriures es
demana
que
qualsevol
persona interessada en
participar com a voluntària
de l’entitat s'inscrigui a la
web. Aquesta té un apartat
“què pots fer tu”, en el qual
hi ha un qüestionari (veure
annex 1) amb una àmplia
bateria de preguntes que
permeten fer-se una idea
del tipus de voluntariat que
es vol realitzar, les hores de
dedicació, la implicació, els
hobbies i habilitats…. a més
de saber si ja té experiència
i quin és el punt de partida
(estudis,
experiències…).
Amb aquesta informació es
realitzen
unes
fitxes
internes (veure annex 2) on
s’exposen
les
característiques
de
les
persones voluntàries.

Quan l’entitat ja disposa del
qüestionari
complet,
es
posa en contacte amb la
persona per telèfon o email
i
depenent
de
la
disponibilitat d'aquesta, es
decideix en quina activitat
vol venir a conèixer l’equip i
les participants. En aquesta
activitat es reservarà un
espai per tal de que la
coordinadora realitzi una
entrevista on es concretarà
com es durà a terme la
col····laboració, els tempos,
la implicació… entre d’altres.

Des de l’'entitat es creu en la
importància de que es
conegui les persones per les
quals es treballa, per tant
aquesta entrevista des de fa
anys es fa en el transcurs de
l’activitat ja que és la
manera d'introduir la nova
persona voluntària de la
forma més normalitzadora
possible. La metodologia de
l’entitat
facilita
aquest
procés ja que no resulta
estrany
conèixer
tant
amigues,
familiars….
de
l’'equip educatiu, així mateix
des del primer moment es
té un contacte directe amb
les participants.

INCORPORACIÓ

La incorporació a l’'entitat es realitza a través d’un procés
dinàmic on la persona interessada en realitzar el voluntariat duu
a terme una formació online que es troba disponible a la web.
En ella s’'exposa la manera de treballar, els objectius de l’entitat,
la tasca que realitzen les persones voluntàries, el material
necessari per a dur a terme les diferents activitats, les mesures
higièniques a seguir, la protecció de dades, el secret
professional, prevenció de riscos, actituds que s'han de tenir….
Un cop finalitzada la formació es realitzarà un petit test (veure
annex 3) on veure si els coneixements han estat adquirits i així
també saber si han sorgit dubtes o temes que consideri que
s’han de tractar. D'aquesta manera, quan assisteix a la primera
activitat ja té un coneixements previs de l'entitat. Així mateix en
l’'apartat de la web on hi han els documents pel voluntariat, hi ha
l'acord de voluntariat (veure annex 4) que la persona haurà
d'emplenar degudament i portar-ho a la seva primera activitat.
En cas que la persona sigui menor de 18 anys aquest estarà
també signat pel tutor o tutora legal. A més, es demana que
s’'envii a l’'entitat el document conforme hi ha una carència de
delictes de naturalesa sexual emès pel Ministeri de Justícia.
En la primera activitat on assisteixi com a monitora, la
coordinadora dedicarà un espai de l'inici per realitzar les
presentacions degudament de les participants i de l’'equip
educatiu.

Per altra banda, la coordinadora realitzarà una reunió per explicar
cada participant i com es treballa amb ells. Per fer-ho es posarà a
la seva disposició les matrícules que emplenen les famílies així
com unes fitxes que realitza l’'equip educatiu. En aquestes fitxes
es marquen els objectius i metes a treballar amb cada participant,
a més de les característiques principals i els temes a tenir en
compte. Aquesta reunió es valorarà en cada cas en quin moment
és l’'idoni per realitzar-la i dependrà estrictament de les capacitats
i experiències prèvies de la persona voluntària. Pot donar-se el cas
que aquesta reunió es realitzi en un altre dia, segons com ho
valori la coordinadora en el transcurs de l’'activitat.
Pel que fa a la tasca, en un primer moment a la persona voluntària
no se li assignen tasques concretes sinó que se li permet ajudar a
altres monitores per tal de poder observar i veure com treballen.
A la següent activitat ja se li assignen uns participants i una
monitora de referència que guiarà la tasca i li donarà suport per
poder-li explicar i orientar en les diferents tasques. Destacar que
des de l’'entitat es treballa de manera horitzontal i entre tot
l’'equip educatiu sempre hi ha molta comunicació i es treballa de
manera conjunta, simplement es segueix aquest protocol per tal
d’'adaptar la persona voluntària més fàcilment.
A les següents activitats ja se les assignen uns participants per tal
de que siguin els responsables, però tal i com s’ha exposat sempre
es treballa en equip i sempre hi ha suport per tal de gestionar
situacions complicades o adverses.

DESENVOLUPAMENT

Durant tot el procés de participació de la persona com a
voluntària, hi ha un acompanyament de la coordinadora, ja que
aquesta és l’encarregada de gestionar el voluntariat, tot i que
com s’ha esmentat anteriorment a Infinits Somriures es treballa
en equip per tant difícilment la persona es sentirà sola.
La
persona
voluntària
realitza diferents tasques,
no solament el voluntariat
implica l’atenció directa
sinó que també s’encarrega
de la planificació de les
activitats, esdeveniments,
xerrades o qualsevol altra
activitat de l’entitat.
Per tal de tenir una comunicació fluida existeix un grup de
WhatsApp que és força actiu i s’utilitza per informar de les
activitats i assemblees, un cop les persones voluntàries
decideixen participar a una activitat en concret es crea un grup
específic amb les que tenen disponibilitat per tal de no saturar la
resta. A més, la web és una eina molt útil per a la informació
pertinent a la tasca que realitzen les persones voluntàries.

Existeixen diverses eines que s’utilitzen per empoderar a les
voluntàries així com enriquir-les per a millorar la seva
experiència.

Avaluacions de
les activitats
L’equip educatiu duu a terme avaluacions, aquestes es realitzen
al finalitzar el dia o l’activitat mitjançant reunions amb caràcter
assembleari, tot i que són dinamitzades per la coordinadora.
Per tal de dinamitzar l'assemblea s’utilitzen unes avaluacions
(veure annex 5) on cada integrant s’autoavalua i avalua els altres
tot destacant les fortaleses i dificultats que han anat sorgint
durant la jornada sempre des de l’ajuda mútua. Aquestes
serveixen per fer memòria de tot el que ha passat i com de
manera individual o grupal s’ha solucionat, es realitza una
reflexió, es debat i serveix per donar-nos suport. A més, es
realitza un repàs de com ha anat el dia i es parla de les
participants, com s’han treballat els objectius individuals i com
s’han portat a terme les diferents activitats i espais, així com
horaris, l’allotjament…..
en activitats més llargues també
s’utilitza aquest espai per a organitzar la següent jornada.

Destacar que l’entitat també disposa d’avaluacions per els
participants i per a familiars o tutors, així que el resultat
d’aquestes conjuntament amb la pròpia percepció de la
coordinadora, guien i determinen quins aspectes s’han de
millorar o reforçar de la persona voluntària.
Per altra banda, en la web es disposa d’un qüestionari (veure
annex 6) que avalua l’experiència de les monitores, en ell es
demana una valoració de com està sent l’experiència, punts a
millorar entre d’altres, posar èmfasi en que un dels ítems que es
demanen és el tipus de formació que els agradaria realitza de la
mateixa manera que si tenen alguna inquietud. L’entitat valorarà
les peticions i buscarà de quina manera pot oferir-los aquestes
formacions.

Formacions
L’entitat realitza una formació continuada de manera interna
que es basa principalment a la realització de reunions,
assemblees o trobades on es parla del funcionament intern, de
les participants, o de qualsevol tema en relació amb la tasca. En
aquestes trobades sempre es generen debats, es dota d’eines i
tracta de pensar en quines actuacions es realitzaran per millorar
l’atenció directe.
De la mateixa manera també es procura que hi hagi una
formació externa. La participació en aquestes formacions
externes depèn majoritàriament de la disponibilitat i l’interès de
les persones que configuren l’equip educatiu. Tanmateix,
s’intenta que aquestes es realitzin en petits grups per animar a
les persones voluntàries a seguir-se formant, o si més no, quan
algú participa d’una formació externa, se li demana que
comparteixi els coneixements, materials o les reflexions que han
sorgit com a conseqüència de la formació.
Val a dir que moltes de les persones que configuren l’equip
educatiu tenen formacions relacionades amb l’àmbit social i per
tant l’interès personal fa que estiguin constantment formant-se
o informant-se sobre temes pertinents que acostumem a
aprofitar per aprofundir en les formacions internes.

Reconeixement
Finalment destacar el reconeixement de la tasca com a eina per
empoderar a les voluntàries. Aquest reconeixement es realitza
per diferents vies, existeix un reconeixement que es genera de
manera espontània per part de les famílies i les pròpies
participants de l’entitat que agraeixen la participació. Aquestes
mostres de gratitud en alguns casos es materialitzen amb detalls
com cuinar un postres, convidar a l’equip educatiu a festivitats
familiars….entre d’altres.
Per altra banda, la coordinadora agraeix constantment la
participació i es realitzen activitats per fomentar la cohesió i
agrair la tasca dels voluntaris com per exemple quedar abans
d’una activitat i oferir esmorzar, fer les reunions prenent
quelcom…. entre d’altres.
Tot i que el major reconeixement és treballar des de
l’horitzontalitat, ja que fa que les persones voluntàries des de
l’inici de la seva participació ja es sentin part del projecte ja que
durant el transcurs de les activitats les decisions es consensuen i
més enllà sempre s’accepten propostes, idees….no existeix una
jerarquia rígida i totes les opinions, idees… s’escolten per igual,
des del primer moment es treballa per integrar a qualsevol
persona que participi de l’entitat.

DESVINCULACIÓ I
AVALUACIÓ DE
L'EXPERIÈNCIA

El procés de desvinculació de la persona voluntària de l’entitat,
es realitzarà sempre des de l'agraïment de la tasca realitzada i
el servei ofert. Durant tot aquests anys l’associació ha vist com
els equips educatius anaven variant però son molt poques les
ocasions en les que la desvinculació sigui completa i
normalment venen motivades per la incompatibilitat d’horaris,
el canvi d’habitatge…. entre d'altres.
Per la peculiar manera de treballar de l’associació, es crea un
vincle tan fort que el més habitual és que les persones
voluntàries amb els canvis de circumstàncies vitals deixin de
participar de forma continuada amb l’entitat però segueixin en
contacte amb aquesta. Passant a ser col·laboradors puntuals,
seguint en contacte i participant sempre que poden o fins i tot
sent actius en les xarxes socials per tal de seguir en contacte.

A les participants se’ls explica
les circumstàncies per les quals
una persona voluntària no pot
participar habitualment de les
activitats i si ho desitgen
s’aprofiten les activitats per
enviar missatges i seguir en
contacte sempre i quan la
persona
voluntària
estigui
d’acord.
A la web de l’entitat hi ha un
apartat on persones que han
estat
voluntàries
poden
exposar que ha significat per a
elles participar de l’entitat, de la
mateixa manera que existeix
un formulari per tal de que
puguin
valorar
la
seva
experiència i que ajuda a
l’entitat a millorar, tot i que no
s’utilitza exclusivament en la
desvinculació de la persona
voluntària sinó que també
durant
la
col·laboració
d’aquesta amb l’entitat.
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Annex 1: Qüestionari fes-te voluntària
Dades de contacte

 Nom i cognoms
 Edat
 Telèfon de contacte
 Email
Voluntariat

 Quin tipus de voluntariat vols fer (atenció directe, tasques de despatx,
col·laboracions puntuals...)?


Quantes hores vols dedicar al voluntariat?



Quina és la teva disponibilitat horària per a la realització del voluntariat?

Formació i situació actual


Estudis o cursos realitzats



Situació actual: Treballes o estàs cursant algun estudi?



Has treballat o has realitzat algun voluntariat en aquest col·lectiu?



Has participat en algun altre voluntariat, quin?

Motivacions


Per quin motiu has escollit la nostra entitat per a realitzar el voluntariat?



Com has conegut la nostra entitat?



Què esperes d’aquest voluntariat? Què creus que et podem aportar?



Descriu els teus hobbies, habilitats o gustos



Què creus que pots aportar a l'entitat?



Comentaris o missatges

Associació Infinits Somriures
NIF G65714669
Tel. 651 44 12 11
gestio@infinitsomriures.cat

Annex 2: Fitxa de la persona voluntària
Dades personals:
Nom:

Cognoms:

DNI:

Data de naixement:

Població:

Mòbil:

Correu electrònic:

Experiència i formació:
Estudis:
Cursos i formacions:
Experiència Laboral:
Altres voluntariats:

Motivacions:
Hobbies o gustos:

Habilitats:

Associació Infinits Somriures
NIF G65714669
Tel. 651 44 12 11
gestio@infinitsomriures.cat

Annex 3: Test de Formació

1. A què es dedica l’Associació Infinits Somriures?
a) Realitza activitats de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual, en
l’entrevista inicial es valora si la persona compleix amb el perfil preestablert.
b) Realitza activitats de lleure per a persones amb diversitat funcional, la principal
activitat es desenvolupa en caps de setmana i festius.
c) Cap de les respostes anteriors és correcte.
2. Quins són els objectius principals?
a) Promocionar l’oci de les persones amb diversitat funcional i fomentar
l’autonomia de les persones
b) Sensibilitzar sobre la realitat i les necessitats de les persones amb etiquetes
diagnòstiques, generant una xarxa de persones que tinguin vinculació amb
aquesta realitat mitjançant la realització d’activitats d’oci significatiu.
c) La resposta a i b són correctes.
3. Quins diries que són els eixos centrals que defineixen la metodologia d’Infinits
Somriures?
a) Horitzontalitat, autodeterminació, inclusió, respecte al medi ambient i la natura.
b) Inclusió i autodeterminació.
c) Respecte al medi ambient i a la natura.
4. Explica quin dels eixos d’intervenció que es desenvolupen en el codi ètic t’ha
sorprès i el perquè.
5. Com es realitza l’avaluació a l’entitat?
a) Sí, es realitza de manera oral i es recull en una memòria.
b) No, es pregunta de manera informal si els ha agradat l’activitat, som una entitat
de lleure no és imprescindible tenir mecanismes d’avaluació.
c) Sí, hi han mecanismes d’avaluació a tres nivells (participants, equip educatiu i
familiars i tutors), la coordinadora recull els resultats i els registra en la memòria
interna de cada activitat.

Associació Infinits Somriures
NIF G65714669
Tel. 651 44 12 11
gestio@infinitsomriures.cat

6. Quina és la tasca principal de les persones voluntàries?

a) El paper de la persona voluntària és organitzar i acompanyar a les participants
en les activitats de lleure, a més de col·laborar en la creació d’esdeveniments
per tal de donar a conèixer l’entitat, xerrades, festes o parades….entre d’altres.

b) El paper de la persona voluntària és ajudar a totes les participants, donar
consells de com han de fer les coses, marcar límits estrictes i definits.

c) El paper de la persona voluntària és conèixer a les participants i els seus
diagnòstics, ja que és important per a la intervenció que es realitzarà.
7. Quines actituds han de tenir les persones voluntàries?
a) Responsable, carinyo, saber donar exemple, assertivitat i tolerància.
b) Positivisme, treballar en equip, empatia, saber escoltar, comprensió, pro
activitat i iniciativa.
c) La resposta a i b són correctes.
8. Quin tipus de material es demana per a les sortides?
a) Botes muntanya, tovallola d’assecat ràpid, motxilla, porta-entrepans…. és
important portar el que cal i així no fer diferències.
b) A les monitores no se’ls demana material específic, cadascuna que porti el que
cregui convenient.
c) Cap de les respostes anteriors és correcte.
9. Quin tipus de mesures higièniques es fomenten?
a) No hi ha mesures higièniques específiques, cadascuna segueix el seu criteri.
b) S’ha de tenir en compte les mesures higièniques bàsiques a més de ser
conscients que com a monitores hem d’educar amb l’exemple, com deixem els
espais comuns diu molt de nosaltres.
c) L’entitat té temes més rellevants pels quals treballar.
10. Hi ha protocol de prevenció de riscos a Infinits Somriures?
a) No, no existeix cap mena de risc durant l’activitat, qualsevol cosa, hi ha una
coordinadora que se’n encarrega.
b) Sí, s’ha de tenir en compte que es treballa amb persones, a més algunes
d’elles prenen medicació i s’ha de tenir molt present per no equivocar-se.
Associació Infinits Somriures
NIF G65714669
Tel. 651 44 12 11
gestio@infinitsomriures.cat

c) Sí, a més de la medicació, existeix un protocol d’emergències i una
assegurança.
11. Com a monitora tinc accés a les dades personals de les participants.
a) Aquestes dades són confidencials, sols es poden utilitzar en cas que beneficien
a la persona.
b) Hi ha suficient confiança com per saber que utilitzarem les dades de les
participants de manera correcte.
c) No es poden utilitzar qualsevol de les dades personals que tenim al nostre
càrrec per temes externs a l’entitat.
12. En cas de fer fotografies amb el mòbil personal…..
a) Es publiquen a les xarxes socials a nom d’Infinits Somriures, no es poden
utilitzar a nivell personal.
b) Puc enviar aquestes fotos a amigues i penjar-les a les meves xarxes socials
per fer difusió, donar-nos a conèixer….
c) Cap de les respostes anteriors és correcte.
13. En cas que una participant es posi agressiva que has de fer? Descriu els passos a
seguir.
14. Creus que ha estat útil aquesta formació? Què milloraries?

Benvinguda a l’equip INFINITS SOMRIURES!!! Gràcies per participar, ens veiem ben
aviat!!!
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Annex 4: Acord de voluntariat
Lliurat a

a data de

de

del

.

Clàudia Arús Martínez, major d’edat, proveït del D.N.I. núm. 53292609-E, en la seva qualitat de
Presidenta i en representació de Infinits Somriures, associació sense afany de lucre domiciliada a
Sant Cugat del Vallès 08172 de Barcelona i registrada amb el número 46476 en el corresponent
Registre d’Associacions de Catalunya.
En/Na

, major d’edat, proveïda de D.N.I.

i domiciliat/da a

.

Amb el present document, i d’acord amb el que disposen els articles 17.2. de la Llei 26/1985 de
Serveis Socials de Catalunya, 1.3.d. del vigent Estatut dels Treballadors, i d’altres disposicions
concordants, en especial l’article 2.1 de la Llei 25/1991 de creació de l’Institut Català del
Voluntariat, estableixen el següent.
COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT
I.

s’ofereix a realitzar, dins el marc i a favor de l’entitat sense afany de lucre Infinits
Somriures, que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i/o
socials, sense cap mena de contraprestació econòmica en benefici de tercers i per la
millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions
principals o privades del voluntari.
L’anomenada prestació s’executarà durant l’any

, realitzant les següents tasques:

monitora de les activitats i sortides, col·laboració per la difusió de l’entitat i conèixer noves
participants així com activitats relacionades amb l’organització i preparació de les sortides,
actes i esdeveniments.
II. Drets de la Persona Voluntària
1. Coneixement dels drets que es desprenguin dels Estatuts i Reglaments de
l’Associació.
2. Respecte del compromís adquirit per l’entitat.
3. Acreditació suficient davant de tercers, de l’entitat i dels beneficiaris.
4. Formació permanent necessària per a mantenir la qualitat dels seus serveis.
5. Assegurança contra qualsevol risc que pugui representar la prestació voluntària de
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serveis cívics i socials, tant a la seva persona com a tercers.
6. Compensació de les despeses que suposi la prestació de Serveis Voluntaris.
7. Dret a participar en la presa de decisions que l’afectin per

efectuar l’acció

voluntària.

III. Deures de la Persona Voluntària
1. Compliment del compromís adquirit.
2. Rebuig de qualsevol contraprestació material que pugui rebre per part del
beneficiaria o d’altre persones.
3. Confidencialitat de les informacions que pugui obtenir dels beneficiaris conegudes
en el marc de la seva tasca voluntària.
4. Conèixer

i

seguir

els

protocols

d'emergència

de

l'entitat

www.infinitsomriures.cat

IV.

Finalització del compromís.
El compromís del voluntariat finalitzarà:
a) Per l’acabament del període concertat.
b) Per manifest incompliment per qualsevol part dels seus deures.
c) Per impossibilitat de compliment de la tasca o tasques oferides .
d) Per extinció de l’entitat.

Signatures:
Persona Voluntària
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Presidenta Infinits Somriures

publicats

en

Annex 5: Avaluacions equip educatiu
Moni:

Coordinadora:

Sortida i Data:

Valoració
Organització

Molt
bona

Informació prèvia a la
sortida
(horaris,
material...)
L’activitat
en
sí
(horaris,
tipus
d’activitat...)

Activitats

Participació
activitats

a

les

Motivació i positivisme
Iniciativa
Participants

Atenció
als
participants assignats
(roba, higiene, àpats,
medicació...)
Atenció a la resta de
participants

Monis

Col·laboració i com és
aquesta
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Correcte

Pot
millorar

Observacions

Actitud i expressió
que mostra
Cohesió amb el grup
Coordinació

La meva actitud i
expressió
davant
d’una directiva de la
coordinadora
Manera de donar les
ordres
És resolutiva?
Presa de decisions
Escolta propostes i
opinions
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Annex 6: Qüestionari d’experiències
Nom de la persona voluntària:
Relació amb les altres:
1. Com et sents respecte a l’equip educatiu?
2. Creus que s’haurien de realitzar més activitats destinades a cohesionar l’equip
educatiu? Quin tipus de trobades es poden realitzar?
3. Com et sents respecte al tracte que ofereix l’entitat als participants?
4. Com et sents respecte als participants?
5. Com et sents respecte al tracte que et donen les famílies?
6. Què milloraries respecte a la relació amb les altres?
Comunicació
7. T’és còmode rebre la informació a través del grup de WhatsApp general?
8. Et sembla bé que es faci grup de WhatsApp per a cada activitat?
9. En general la informació prèvia a les activitats et sembla pertinent? S’envia
amb temps suficient?
10. La comunicació durant les activitats és fluida?
11. La coordinadora és comunica de manera correcte?
Activitats:
12. En general, els horaris, llocs de quedada i destins de les activitats et semblen
adequats?
13. El material que es demana és l’adequat? Afegiries quelcom?
14. Les activitats et semblen adients pel grup de participants?
15. Les correlacions i les ràtios de les participants et semblen adequades?
16. Els àpats durant les activitats són equilibrats?
17. Les valoracions a la nit ajuden a millorar i resoldre possibles conflictes?
Formació:
18. En quins temes trobes dificultats a l’hora de treballar?
19. Quin tipus de formació creus que necessites per a desenvolupar millor la teva
tasca a l’entitat?
20. Consideres que per reciclar-nos el grup necessita una formació en particular?
21. Creus que s’haurien de realitzar més sessions de formació interna? Reunions
de coordinació?
22. Estaries disposada a realitzar formacions? De quin tipus?
23. En quines franges horàries estaries disposada a realitzar formacions (horaris i
presencialitat)?
Per acabar:
24. En general estàs contenta amb el voluntariat? Què milloraries?
25. Digues la teva!!
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