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INFORMA’T on pots 
fer voluntariat 
segons les teves 
motivacions

REFLEXIONA i tria 
lliurement si vols 
fer voluntariat

ENTREVISTA AMB L’EQUIP 
DEL VOL.IN. Concreta la teva 
oferta de voluntariat i treballa 
conjuntament amb el Vol.in

TROBADA AMB 
LA PERSONA 
CANDIDATA i amb 
l’equip del Vol.in

DISSENYA el teu 
itinerari. 

Trobada amb 
l’entitat i l’equip 
del Vol.in

INICIA la teva 
acció de volunta-
riat amb el suport 
del programa 
Vol.in

L’equip de persones 
voluntàries de 

l’entitat ha crescut!

S’ACTIVA EL 
VOLUNTARIAT

És un programa de voluntariat inclusiu 
que vincula persones nouvingudes amb 
entitats locals mitjançant el voluntariat.

Enriqueix els projectes socials des de 
noves mirades, experiències i vivències.

És transformador perquè inclou les 
persones migrades al voluntariat a partir 
de la seva implicació i aportació a la 
societat.

Un projecte liderat per la Federació Cata-
lana de Voluntariat Social, amb la col·la-
boració de les cooperatives Icaria i El Far.

QUÈ ÉS EL ? QUÈ APORTA ?

Promou la implicació de les persones en el 
territori i a la nova comunitat de residència

Canvia el rol de les persones que única-
ment reben ajuda, al rol actiu de persones 
que també aporten i transformen en seu 
entorn

Crea vincles entre persones de diferents 
països i els cercles socials esdevenen més 
plurals

Afavoreix el treball en xarxa de les organit-
zacions del municipi 

Veure el voluntariat inclusiu com 
una oportunitat transformadora 
per a l’entitat

Oferiu-vos com a entitat acollido-
ra i impliqueu-vos amb la xarxa 
de voluntariat inclusiu  

Fer acompanyament a les perso-
nes voluntàries del programa per 
tal que sentin que formen part del 
vostre equip

ENTITATS DE 
VOLUNTARIAT

Viure a Cambrils, però 
procedir d’altres països

Entendre i parlar el 
català i/o el castellà

Ser major de 18 anys

Trobar-se en situació 
socioeconòmica estable

PERSONES 
VOLUNTÀRIES

REQUISITS PER 
FORMAR-NE PART 

PERSONES MIGRADES


