En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa
d'inscripció de noves persones voluntàries entenent-lo com un document que
formalitza la entrada de les persones a formar part del voluntariat de l'entitat i
en el que es defineix el compromís que adquirirà la persona.
Algunes consideracions
A continuació us presentem un model de document que podeu utilitzar per a
portar un registre acurat de tots els voluntaris de l'entitat, com a document
que inicia l'ingrés a esdevenir voluntari.
Partim de la consideració que el futur voluntari de l'entitat entén el voluntariat
com un conjunt de persones que de forma lliure i sense compensació
econòmica efectuen, dins del marc d’una organització estable i democràtica,
una prestació de serveis cívics o socials, que comporti un compromís
d’actuació a favor de la societat i la persona.
En aquest sentit, és important ser clars amb les responsabilitats que esdevenirne voluntari comporten i els 3 pilars dels quals s'emmarcarà l'acció del
voluntari novell com són el compromís, la participació i el treball en equip.
Com a membre del voluntariat de l'entitat es genera una relació mútua de
responsabilitat i compromís entre l'entitat i el voluntari ja que l'acció es
concreta en el marc de l'entitat a través d’un projecte concret. És per això que
implica uns determinats coneixements, habilitats i actituds ja sigui que el
voluntari apliqui a les tasques encomanades com amb nous coneixements,
habilitats i actituds que seran adquirits gràcies a la seva realització.
S'entén que el voluntariat es fa lliurement i durant el temps lliure, implica una
relació social i no implica una retribució econòmica, el què fa que sigui
adaptable a la realitat de cadascú.
Així doncs, l'entitat es compromet a mantenir la realització de les tasques
encomanades al voluntari dins dels horaris de disponibilitats que seran
establerts entre l'entitat i el voluntari a l'inici de la relació contractual.
Cada un cert temps acordat, és convenient fer una reunió de seguiment amb el
voluntari per conèixer com està vivint la seva experiència, les seves inquietuds
i si hi ha quelcom a millorar.
Podeu consultar la Plantilla de Llibre de persones sòcies, la Plantilla de Fitxa de
salut, la Plantilla de Llei de Protecció de dades i la Plantilla de sol·licitud de
drets d'imatge.

Model de fitxa de compromís de voluntariat
1. Logo entitat i nom de l'entitat
2. Nom de la persona voluntària
3. Data d'inici del voluntariat
4. Data de naixement (per assegurar si el voluntari és menor o no)*
5. Dades de contacte (com poden ser l'email i el telèfon)
6. Adreça amb codi postal i municipi
7. Interessos del voluntari a entrar a formar part de l'entitat
8. Disponibilitat setmanal/mensual/diària
9. Text de compromís amb espai per fer signar el voluntari

* Si el voluntari és menor d'edat, la fitxa d'inscripció ha de ser cumplimentada
en els següents aspectes pel seu representant legal en els següents aspectes:
Jo........................................ tutor/a legal de....................................... autoritzo a
…........................................................... a desenvolupar un voluntariat a
l'entitat ….................................................................... en el projecte
…...................................................., una relació de compromís que sorgeix de
l'entesa entre el voluntari i l'entitat.

Firmat:
Data i lloc:

Exemple:

Logo entitat
Nom de l'entitat
Nom i Cognoms del
voluntari/a
Dia d’inici del voluntariat
Data de naixement
Email de contacte
Telèfon de contacte
Adreça amb codi postal i municipi
Quines són les raons per les quals
vols esdevenir voluntari?
Com t'agradaria participar?
Disponibilitat
Jo, …………………………………………………………………… em comprometo a
responsabilitzar-me de les tasques encomanades per l’Associació
…...................................... per al projecte.....................................................,
determinades en funció de la meva disponibilitat.
En cas que sigui impossible la continuació del voluntariat, em responsabilitzo
de traspassar les meves tasques a una altra persona ja sigui de dins de
l’entitat com de fora.
Firmat:
Data i lloc:
Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

