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 l'entrada de les persones a formar part del voluntariat de l'entitat i
en el que es defineix el compromís que adquirirà la persona i l'entitat.
Algunes consideracions
A continuació us presentem un model de document que podeu utilitzar per a
portar un registre acurat de totes les persones voluntàries de l'entitat, com a
document que inicia l'ingrés a esdevenir voluntari.
Partim de la consideració que la futura persona voluntària 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 d'esdevenir-ne
voluntari i els pilars dels quals s'emmarcarà l'acció de la persona voluntària
novella 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 la persona voluntària, ja que l'acció
es concreta en el marc de l'entitat a través d’un projecte concret.
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 a la persona voluntària dins dels horaris de disponibilitats que
s'han establert entre l'entitat i el voluntari a l'inici de la relació.
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
10.
Política de protecció de dades

* Si la persona voluntària és menor d'edat, la fitxa d'inscripció ha de ser
complimentada 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 la persona voluntària i l'entitat.
Firmat:

Persona voluntària
Data i lloc:

Representant legal de l'entitat

Clàusula de sol·licitud de dades personals
Es demanarà consentiment amb una clàusula adherida al final del document o
aplicatiu mitjançant el qual es sol·liciten les dades, com el que es presenta
seguidament:

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou
Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació X (NIF
xxxxxxxxxxxxxxx), amb seu a xxxxxxxxxxxxxxx, Barcelona, telèfon
666666666 i correu electrònic info@associacio.org.
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal
d'oferir el servei sol·licitat.
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que
s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats
de les persones sòcies.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació
o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una
obligació legal.
Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Associació X estem tractant les
teves dades personals per tant tens dret a accedir a les seves dades
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió
quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la teva
autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

I seguidament adjuntar la informació sobre la política de privacitat de l'entitat:
Política de privacitat de l'Associació X:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Persona responsable
Finalitat
Legitimació
Persones destinatàries
Drets

Associació X
Incorporació en un fitxer per a gestionar els serveis de suport a
l'associacionisme oferts.
Consentiment de l'interessat o per existència d'un contracte mercantil.
No es cediran dades a tercers
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com
s'expliquen a la informació addicional. Podeu consultar més informació
sobre la política de privacitat: http://www.xxxxxxxxprotecciodedades
(adreça dirigida a la informació addicional de la política de protecció de
dades).

Procedència

De la persona interessada

Coneixeu més sobre la Llei de protecció de dades a la Fitxa temàtica núm. 27 –
Protecció de dades.

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:

Persona voluntària
Data i lloc:

Representant legal de l'entitat

I incloure les plantilles anteriorment detallades,
referents a la protecció de les dades sol·licitades.

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

