*Entitat d’Utilitat Pública

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
Acord Junta Directiva

Per donar resposta al que marca la Llei 25/2015 de 30 de juliol de 2015, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme, la Junta Directiva del Grup
d’Esplai Blanquerna en reunió del dia 15 de març del 2016 ACORDA aprovar
el següent PROGRAMA DE VOLUNTARIAT.

El Grup d’Esplai Blanquerna va néixer a principis dels anys 80 a partir de l’experiència d’uns joves,
que de manera totalment desinteressada i altruista organitzaren activitats de lleure educatiu per
a nens i joves del territori (Tortosa, Terres de l’Ebre i el seu territori d’influència) que no
disposaven de recursos per a poder gaudir de les activitats que es realitzaven a l’entorn.
Arrel d’aquella experiència el grup d’Esplai Blanquerna es constitueix en Entitat el 1980 com una
associació sense ànim de lucre. D’acord als seus Estatuts “poden formar part de l’associació totes
les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats”
Amb el temps l’Entitat ha anat realitzant activitats de lleure educatiu de manera continuada a
l’hora que ha anat ampliant la seva acció. En tot cas, la Missió del Grup d'Esplai Blanquerna és la
promoció d'una societat integrada i inclusiva, des del personalisme comunitari en el marc de
l'humanisme cristià, amb especial atenció a les persones i als sectors amb major risc d'exclusió.
El Grup d’Esplai Blanquerna per donar compliment a la seva Missió i per a continuar amb la línia
originària a partir de la que va néixer, tindrà el valor del voluntariat com un eix del seu quefer
quotidià i passant a formar part d’un estil propi que defineix qualsevol de les seves actuacions.
Per aquest motiu trobarem col·laboradors voluntaris entre les persones que desenvolupen algun
càrrec, col·laboradors voluntaris puntuals que permeten que l’entitat dugui a terme alguna de les
activitats més significatives i persones voluntàries que en algun moment participen de manera
desinteressada amb l’entitat per a dur a terme alguna activitat concreta.
Per poder dur a terme la seva Missió l’entitat desenvolupa activitats, programes i projectes amb
finalitats similars a les de la seva Missió i això tant en la seva forma com en el seu contingut. Les
activitats que desenvolupa el Grup d’Esplai Blanquerna poden ser d’iniciativa pròpia o proposades
per altres entitats o organismes. En tot cas les activitats són sempre d’interès general i
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vetllant sempre per la igualtat d’oportunitats de tothom, siguin quines les seves particularitats i
circumstàncies.
Donada la importància que l’Entitat dóna a la figura del voluntari, ha volgut regular-la, cosa que
ha fet en el Capítol II del seu RRI:

PERSONAL VOLUNTARI, s’entén com a tal aquell que ha signat el contracte de voluntari, d’acord amb la normativa vigent, i compleix la
regulació que allí es demana.
1.

Tot el personal voluntari haurà d’haver signat el contracte de voluntariat corresponent

2. Els drets i deures d’aquest personal queden regulats en el mateix contracte d’acord amb les disposicions que
l’Administració corresponent hagi legislat
3.

En tot cas els voluntaris hauran de:
a)
Respectar el caràcter propi de l’entitat i col·laborar en l’aplicació de les línies d’acció dels seus
projectes.
b)
Programar, organitzar i dur a terme les sessions d’activitats.
c)
Notificar qualsevol incidència que es consideri significativa al directiu corresponent de l’activitat.
d)
Vetllar per les instal·lacions que utilitza.
e)
Coordinar-se amb la resta de personal en tot allò que pugui afectar al normal desenvolupament de
l’activitat.
f)
Trimestralment han de lliurar un informe a la direcció en relació al funcionament de l’activitat.

L’Entitat disposa també d’un projecte de Voluntariat en el que defineix el perfil de voluntari, la
gestió, el pla de formació i el seguiment i valoració de l’acció voluntària. En tot cas, l’Entitat
vetllarà per disposar dels procediments, instruments i recursos necessaris per tal que l’acció
voluntària es desenvolupi amb garanties i qualitat i sempre sota els paràmetres de la legislació
vigent.
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