PROJECTE DE
VO LU N TA R I AT
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Àrea de Menors, Família i Igualtat
Projecte de voluntariat de menors

D E S CRI P CI Ó
El projecte de voluntariat a l’Àrea de Menors i Família és un projecte per donar resposta a algunes de les necessitats que presenten els
infants que resideixen a les llars. Sortides culturals, excursions, activitats de lleure, esport, lectura, música, jocs… seran algunes de les
activitats que infants i persones voluntàries podran fer juntes.

El projecte de voluntariat començà, ara ja fa uns anys, quan l´equip de famílies cangur detectà que hi havia persones que s’oferien per
col·laborar en la cura d’un menor, però que tenen una disponibilidat molt concreta (caps de setmana, vacances). Per altra part, era ben
coneguda la necessitat d’alguns menors de poder fer activitats i/o sortides amb persones fora del seu centre residencial.

Més endavant, alguns centres també demanaren poder trobar persones voluntàries disposades a fer activitats lúdiques al propi centre
amb tot el grup de menors que hi residexen.

El projecte de voluntariat vol continuar al 2013 amb la mateixa intenció de donar resposta a algunes necessitats dels menors que es
troben en guarda residencial, sempre que es consideri que aquestes necessitats poden trobar resposta en la col·laboració de persones
i/o famílies voluntàries.

El projecte pretén captar, formar, i valorar els voluntaris, així com oferir-los el suport tècnic per fer de l’experiència del voluntariat amb
els centres de protecció de menors una experiència enriquidora.

Del resultat de l’experiència durant l’aplicació del projecte fins al dia d’avui podem dir que els voluntaris han desenvolupat la seva
col·laboració de dues maneres: la primera, oferint a tot el grup resident a una mateixa llar una activitat concreta (contacontes, jardineria, cuina, etc); la segona, oferint a un menor o a un grup de germans el seu temps i companyia per cobrir el temps d’oci (caps de setmana, festius) fora del centre residencial.

Hi ha una sèrie de principis bàsics que volem que formin part del projecte de voluntariat al 2013: la participació dels menors en tot el
procés (propostes, plans, avaluació) i la formació i el suport als voluntaris. En definitiva, enfortir els participants més directes del projecte oferint-los la nostra escolta i el nostre suport.
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M ARC L E G AL
Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat
Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears
Llei 4/2009, d´11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
Llei 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor
La Llei 6/1996 implica l’obligació de l’Estat de reconèixer, promoure i impulsar eficaçment l’acció voluntària en les seves diverses
modalitats.

La Llei 3/1998 té com a objectius regular el foment i la potenciació del voluntariat a les Illes Balears, les mesures de suport al voluntariat, la participació ciutadana en aquelles tasques d’interès social i la coordinació entre les distintes organitzacions de voluntariat.
L’objecte de la Llei 4/2009 és regular i ordenar el sistema de serveis socials de les Illes Balears i configurar un sistema de serveis
socials que doni resposta a les necessitats de les persones, tot potenciant-ne l’autonomia i la qualitat de vida.

La Llei 1/1996, regula els principis generals d'actuació davant situacions de desprotecció social, incloent-hi l'obligació de l'entitat
pública d'investigar els fets que conegui per corregir la situació mitjançant la intervenció dels serveis socials o, si s'escau, assumint la
tutela del menor per ministeri de la llei.

O B JEC T I U
O BJE C TIU G E N E RA L
Oferir als menors amb mesura de guarda en centre residencial de protecció la possibilitat de fer part de les seves activitats de lleure
amb persones voluntàries que li han estat assignades, o han estat assignades al seu grup.

O BJE C TIU S E S P ECIFICS
1. Valorar quines necessitats presenten actualment els menors als centres que poden ser satisfetes des del programa de voluntaris
(culturals, esportives, oci ...). Establir el nombre de menors susceptibles d’incorporar-se als projecte.

2. Captar un nombre suficient de persones voluntàries per poder satisfer les necessitats detectades en els menors residents als centres
propis i concertats.

3. Rebre i gestionar les demandes dels menors que es volen cobrir.
4. Assignar els voluntaris als menors o als centres, segons el cas.
5. Implementar i fer el seguiment dels plans de col·laboració.
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ACT I V I TAT S P E R OB JE T I US
OBJECTIU 1:
Objectiu 1: Valorar quines necessitats presenten actualment els menors als centres que poden ser satisfetes des del programa
de voluntaris (culturals, esportives, oci ...). Establir el nombre de menors susceptibles d’incorporar-se als projecte.

AC TI V I TAT S
1. Presentar el projecte als centres propis i concertats per sensibilitzar-los respecte a la importància d’implicar-s’hi
2. Presentar el projecte als professionals referents dels menors.
3. Presentar el projecte als terapeutes del SIF.
4. Elaborar un qüestionari dirigit als professionals dels centres per detectar les necessitats que es podrien satisfer des del
projecte de voluntaris. Aplicació del qüestionari i anàlisi de la informació.
5. Elaborar un qüestionari dirigit als professionals que es relacionen amb el menor des d’un altre àmbit que el residencial
per comptar amb la seva percepció sobre quines necessitats es podrien satisfer des del projecte. Aplicació del qüestionari
i anàlisi de la informació.
6. Presentar el protocol de derivació al projecte.

OBJECTIU 2:
Captar, formar i seleccionar un nombre suficient de persones voluntàries per poder satisfer les necessitats detectades en els
menors residents als centres propis i concertats.

AC TI V I TAT S
2.2. Organitzar i fer xerrades de presentació del projecte a escoles, grups culturals, associacions, etc., per iniciar la captació de nous voluntaris.
2.3. Oferir una trobada informativa a tota persona interessada en participar en el projecte. Aquesta trobada es farà de
manera quinzenal. En aquesta reunió informativa, s’entregarà als assistents un model de sol·licitud i de requeriment de
documentació necessària per participar en el projecte.
2.4. Rebre i gestionar les sol·licituds de col·laboració en el projecte dels voluntaris.
2.5. Fer dues entrevistes de valoració dels sol·licitants, una d’elles al domicili.
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2.6. Lliurar un “carnet” de voluntari a les persones que passin a formar part del “banc de voluntaris”.
2.7. Mantenir el “banc de voluntaris” actualitzat. El “carnet” de voluntari tindrà una caducitat de 12 mesos, moment en el
qual s’haurà d’actualitzar necessariament la documentació i la valoració.
2.8. Reunions trimestrals amb tots els voluntaris (actius i no actius), amb una primera part de la reunió dedicada al plantejament i revisió de cada cas i una segona part enfocada a la formació sobre temes plantejats pels voluntaris i/o els
tècnics.

OBJECTIU 3:
Rebre i gestionar les demandes que es volen cobrir des del projecte de voluntariat.

AC TI V I TAT S
3.1. Rebre i gestionar les demandes dels menors. Aquestes demandes seran canalitzades mitjançant el protocol de
derivació, sempre amb el vistiplau com a mínim del professional referent de l’expedient quan la demanda faci referència
a un menor o grup de germans. Quan la demanda sigui d’una col·laboració amb el grup de menors i en el context del
centre aquest vistiplau no serà necessari.
La demanda la rebrà el professional del projecte i la valorarà en un termini màxim de 15 dies.
3.2. Recerca al banc de voluntaris del perfil de voluntari necessari per respondre la demanda plantejada i selecció del
voluntari adient a la demanda rebuda.

OBJECTIU 4:
Assginar els voluntaris als menors o als centres, segons el cas.

AC TI V I TAT S
4.1. Elaborar el pla de col·laboració “voluntari-menor” o “voluntari-centre” a partir de la demanda rebuda, especificant la
resposta que es pot donar i el període temporal d’aplicació o intervenció.
4.2. Entrevistar el voluntari seleccionat, se li proposarà el pla de col·laboració i es faran els ajustaments necessaris.
4.3. Recollir els vistiplau. En tots els casos, aquest pla rebrà el vistiplau del centre on resideix el menor, l’acceptació del
propi menor (obligatòriament quan tingui més de 12 anys), la del professional-referent del cas i la del professional de
coordinació de centres del projecte.
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OBJECTIU 5:
Implementar i fer el seguiment dels plans de col·laboració.

AC TI V I TAT S
5.1. Presentar el voluntari al centre i al menor o menors, amb l’acompanyament del tècnic del projecte.
5.2. Reunions de seguiment i avaluació del compliment del pla. Es faran reunions amb els voluntaris a la seu de l´IMAS
amb caràcter trimestral. Amb el centre i els menors es faran reunions trimestrals al propi centre o a la seu de l´IMAS. Es
recollirà la valoració del menor o grup de menors de manera directa mitjançant un instrument elaborat a l’efecte, així com
del seu tutor directe i d´altres professionals del centre.
5.3. Enviar trimestralment l’avaluació del pla de col·laboració al professional referent del cas quan el pla es desenvolupi
amb un menor o grup de germans.
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IN DI CA DORS D ´AVALUACIÓ PER O BJECTIUS
OBJECTIU 1:
Valorar quines necessitats presenten actualment els menors als centres que poden ser satisfetes des del programa de
voluntaris (culturals, esportives, oci ...). Establir el nombre de menors susceptibles d’incorporar-se als projecte. Els indicadors
s’obtindran trimestralment, de manera que puguin valorar-se a les reunions trimestrals previstes.

I N D I CA D ORS
1.1. Nre. de presentacions que s´han fet / Nre. de centres propis i concertats, %
1.2. Nre. de professionals referents presents a la presentació del projecte sobre el total de professionals referents.
1.3. Nre. de terapeutes del SIF que reben la presentació del projecte sobre el total.
1.4. Qüestionari que recull les necessitats dels menors detectades des del centre residencial.
1.5. Qüestionari que recull les necessitats dels menors detectades des dels professionals que es relacionen amb els
menors des d’altres àmbits (teràpia, psicomotricitat, seguiment del cas...)
1.6. Necessitats detectades: tipus i nombre d´infants susceptibles d’accedir al projecte.
1.7. Protocol de derivació que s’ha presentat als professionals relacionats amb el projecte.

OBJECTIU 2:
Captar, formar i seleccionar un nombre suficient de persones voluntàries per poder satisfer les necessitats detectades en els
menors residents als centres propis i concertats.

I N D I CA D ORS
2.1. Material de presentació del projecte que recull les dades de necessitats detectades
2.2. Nre. de xerrades fetes i nombre d’assistents.
2.3. Nre. de sol·licituds de voluntaris rebudes.
2.4. Nre. de persones que són valorades i resultats de la valoració.
2.5. Nre. de persones que passen a formar part el 2013 del banc de voluntaris.
2.6. Nre. de persones que renoven la situació de voluntaris al 2013.
2.7. Nre. de reunions fetes i nombre d´assistents. Temes tractats per reunió.
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OBJECTIU 3:
Rebre i gestionar les demandes que es volen cobrir des del projecte de voluntariat.

IN D I CAD OR S
3.1. Nombre de demandes rebudes/qui fa la demanda.
3.2. Compliment del protocol. Dificultats detectades.
3.2. Nombre de demandes rebudes/ nombre de voluntaris seleccionats.

OBJECTIU 4:
Assignar voluntaris als menors o als centres, segons el cas.

IN D I CAD OR S
4.1. Nombre de plans de col·laboració elaborats.
4.2. Nombre d’entrevistes realitzades amb voluntaris per plantejar-los el pla de col·laboració. Resustats (s’inicia/ no
s’inicia/ altres)
4.3. Els plans recullen explícitament l’acord de les parts establertes (% de compliment)

OBJECTIU 5:
Implementar i fer el seguiment dels plans de col·laboració.

IN D I CA D OR S
5.1. Nombre de voluntaris que s’han presentat als centres. Nombre de voluntaris a cada centre.
5.2. Nombre de reunions de seguiment fetes amb els voluntaris. Nombre reunions amb cada centre. Nombre de valoracions directes dels propis menors.
5.3. Nombre de plans enviats als referents dels expedients / nombre de menors atesos des del programa Volum.

Àrea de Menors, Família i Igualtat
Projecte de voluntariat de menors

PÀGINA07

A N N E XO S
1. Sol·licitud i requeriment de documentació.
2. Declaració personal sobre processos judicials i administratius i conducta ciutadana.
3. Autorització per utilitzar dades de caràcter personal.
4. Model d’incorporació al voluntariat de Menors i Família.
5. Model de “carnet”.
6. Petició de voluntari per a un menor.
7. Petició de voluntari per a grup de menors.
8. Seguiment individual del voluntariat.
9. Seguiment grupal del voluntariat.
10. Procés de treball.
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SOL·LICITUD I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

A. DADES D’IDENTIFICACIÓ

A. DADES D’IDENTIFICACIÓ

Nom

Nom

Llinatge 1

Llinatge 1

Llinatge 2

Llinatge 2

DNI

DNI

Nacionalitat

Nacionalitat

Data de naixement

Data de naixement

Estat civil

Estat civil

B. ADREÇA
C/
Municipi
CP

Telèfon

Email

C. COM HA CONEGUT EL PROJECTE DE
VOLUNTARIAT?

D. ES VOSTÈ SOL·LICITANT D´ALTRE PROGRAMA
DE L´AREA DE MENORS I FAMILIA?

Per altres voluntaris

Família cangur

Per les xerrades informatives

Acolliment permanent

Per professionals

Adopció

Altres

Altres

E. SI LA RESPOSTA A L’APARTAT ANTERIOR (D) ÉS SÍ, DONAU EL VOSTRE CONSENTIMENT PERQUÈ ELS PROFESSIONALS
DE VOLUNTARIAT ACCEDEIXIN AL VOSTRE EXPEDIENT?
Sí
No
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SOL·LICITUD I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
F. QUÈ LI AGRADARIA OFERIR?
Fer alguna activitat a la llar on resideixen els nins i nines als centres de protecció de menors de l’IMAS.
Fer activitats fora del centre residencial amb qualque nin o nina i la meva família.
Altres

G. DOCUMENTACIÓ
DNI
Fotografia/es del/s sol·licitants
Certificat d’empadronament
Declaració personal de no estar sotmès a cap causa penal ni de privació de pàtria potestat
Certificat mèdic oficial
Certificat d’antecedents penals (Gerència Territorial de Justícia. C/ Posada del Real, 14-1r)

Nota: us citarem per iniciar el curs de formació (2 sessions de 2 hores).

Les persones sol·licitants DECLAREN, que són certes les dades que fan constar en aquesta sol·licitud i documentació.
Palma,

de

de 20

Signat

Signat
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DECLARACIÓ PERSONAL SOBRE PROCESSOS JUDICIALS
I ADMINISTRATIUS I CONDUCTA CIUTADANA

_______________________________________________

DNI _____________

De __________________________ amb data de naixement________________________
Fill/a de _________________________ i de _____________________________
ocupació ____________________________ estudis ______________________
que viu a___________________________________________________
Com persona interessada en formar part del voluntariat i perquè ho tingueu en compte . Manifest que (1):

NO

SI
És/ha estat part en processos administratius per infracció en matèria de seguretat ciutadana (tràmitats en la delegació de
govern, policia, guàrdia civil o altres organismes competents en aquesta matèria).
És/ha estat part en processos judicials penals per delicte o falta com a denunciat.
És/ha estat part en processos judicials, matrimonials o familiars.
Ha tingut expedient de protecció al servei de menors i família en relació al/s seu/s fills/s filla/es.

En cas afirmatiu, explicau quins són o han estat aquest processos i com s’han resolt (2):
Declar lliurement i conscientment, sota promesa, que les dades abans consignades són certes i no he omès fets o dades que falsegin
la realitat, ______________ dia ______________ de 20___.

(signatura)

(1) Assenyalaa clarament SI o NO. Si contestau si heu d'emplenar les dades requerides o indicau com localitzar-les.

(2) Posau el tipus de procés, el núm. de jutjat, el núm. de procés i la darrera resolució que té, o si és administratiu, el tipus i el núm. de
procés i dependència en la qual es tramita.
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FITXA D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE DADES PERSONALS

(nom i llinatges).........................................................................................................................................................................................

amd DNI......................................................................................, autoritz el Servei de Voluntariat de l’IMAS a gestionar les
meves dades peronals per poder complir la seva finalitat. D’acord amb la legislació vigent (Llei orgànica de protecció de
dades), puc accedir a les meves dades i exercir el dret de rectificació i anul·lació.

....................................., de ........................ de 20.......
(rúbrica)..
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C OMP ROM Í S D ’I NC ORP O RACIÓ A L VO LUNTA RIAT DE
M EN OR S I FAM Í LI A
REUNITS
D’una part, l’IMAS, amb CIF

, i, en nom seu,
major d’edat, amb DNI núm.

i en qualitat de
De l’altra, ..................................................................................., data naixement ...............
núm. de pòlissa de l’assegurança ..........................

.

, amb DNI núm. ..........................,

., que viu a

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat per signar aquest acord de col·laboració, que es regeix per la
Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, i la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears.
ACORDS
1. Ambdues parts signen aquest compromís per iniciar una tasca de col·laboració de caràcter altruista, sense que suposi,
en cap cas, una relació laboral, mercantil o qualsevol altra retributiva.
2. La persona voluntària coneix els objectius i les directrius del projecte de voluntariat de l’Àrea de Menors i Família i hi
està d’acord, i, també hi està amb els mitjans utilitzats per a dur a terme el projecte de voluntariat.
3. La persona voluntària sap i accepta expressament que la seva activitat no és remunerada i es compromet a fer-la amb
responsabilitat, confidencialitat i regularitat. Si no pot anar a una activitat concertada, es compromet a avisar amb antelació suficient, perquè la puguin substituir per una altra persona voluntària.
4. La persona voluntària es compromet a fer l’activitat o les activitats següents:
amb una durada de ………… hores a la setmana.
5. ___________________________________________ és la persona responsable del projecte en el qual ha de col·laborar
la persona voluntària.
6. La persona voluntària pot cessar de l’activitat quan vulgui, i, si ho fa, ho ha de comunicar al personal tècnic responsable
dels voluntaris de Menors i Família amb antelació suficient, a fi de poder cercar-ne una altra que la substitueixi.
7. La persona voluntària accepta que si l’IMAS considera que els seus serveis no són satisfactoris, i ho notifica raonadament, se’n pot prescindir. Així mateix, si cessa l’activitat, l’IMAS ho ha de notificar amb antelació suficient a la persona
voluntària del servei.
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MODEL D’INCORPORACIÓ AL VOLUNTARIAT DE MENORS I FAMÍLIA

8. Les persones voluntàries, segons el que preveu la llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears, tenen
dret a:
a) Rebre la informació, la formació i els mitjans necessaris per a dur a terme i desenvolupar les funcions que se’ls ha
assignat.
b) Ser tractades sense cap tipus de discriminació, respectar-ne la llibertat, la dignitat, la intimitat i les creences.
c) Participar activament en l’organització en la qual s’integren, d’acord amb els seus estatuts, col·laborant en l’elaboració,
el disseny i l’execució i l’avaluació dels programes.
d) Estar assegurades contra els riscos als quals poden estar exposades a l’hora de dur a terme el treball de voluntari,
incloses les possibles responsabilitats civils a terceres persones.
e) Disposar d’una acreditació identificadora de la condició de persona voluntària davant terceres persones i obtenir la
certificació d’haver participat en els programes.
f) Dur a terme l’activitat amb les degudes condicions de seguretat i d’higiene, i evitar tot tipus de risc, segons la naturalesa
i les característiques de la seva funció.
g) Rebre el respecte i el reconeixement pel valor social de la contribució.
h) Rebre el reembossament, si ho desitgen, de les despeses que l’activitat voluntària els pot ocasionar.
i) Acordar lliurement les condicions de l’acció voluntària, l’àmbit o el sector d’actuació, el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i l’horari que hi poden dedicar i les responsabilitats que accepten.
9. Les persones voluntàries, segons el que preveu la llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears, estan
obligades a:
a) Complir els compromisos acceptats amb les organitzacions en les quals s’integren, respectar-ne les finalitats i les
normes internes de funcionament.
b) Mantenir la confidencialitat, si escau, de les informacions rebudes i conegudes mentre es duu a terme l’activitat, tant
dels beneficiaris com de l’entitat.
c) Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica o material que la persona beneficiària o altres persones li poden
oferir per l’actuació.
d) Respectar els drets dels beneficiaris de l’activitat de la persona voluntària.
i) Actuar de forma diligent, responsable i solidària.
f) Participar en les activitats formatives previstes per l’organització i, concretament, en les dirigides a oferir una preparació
per a les activitats i les funcions acordades, i també en les de caràcter permanent, necessàries per a mantenir la qualitat
dels serveis que es presten.
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MODEL D’INCORPORACIÓ AL VOLUNTARIAT DE MENORS I FAMÍLIA

g) Observar les mesures de seguretat i d’higiene reglamentades i seguir les instruccions que s’estableixen a l’hora d’dur a
terme les activitats acordades.
h) Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de l’organització.
i) Cuidar i fer bon ús del material o de l’equip que l’organització els a confiat per al desenvolupament de les activitats de
voluntariat acordades.
j) En cas de renúncia, notificar-ho amb l’antelació pactada prèviament, per a evitar perjudicis greus al servei.

10 L’IMAS, segons el que preveu la llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears, es compromet a:
a) Adequar-se a la normativa vigent, especialment a tot el que fa referència a l’organització i al funcionament democràtic
i no discriminatori.
b) Complir els compromisos amb les persones voluntàries, dins de l’acord establert en el moment de la incorporació en
l’organització, i respectar-ne els drets i els deures.
c) Tenir subscrita una pòlissa d’assegurances, si les característiques i les circumstàncies de l’activitat desenvolupada ho
requereixen, que cobreixi els sinistres dels voluntaris i els que es produeixin a terceres persones, ocasionats per l’exercici
de les activitats encomanades.
d) Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar els voluntaris dels mitjans i dels recursos adequats per
a complir les funcions.
e) Establir els sistemes interns d’informació i d’orientació adequats per a fer les tasques que s’encomanen a les persones
voluntàries.
f) Proporcionar a les persones voluntàries la formació i la informació necessària per a dur a terme correctament les activitats encomanades.
g) Garantir a les persones voluntàries les mateixes condicions higièniques, sanitàries i de seguretat previstes per al personal remunerat, en l’exercici de les seves activitats.
h) Facilitar una acreditació als voluntaris que els habilita i identifica per a l’exercici de l’activitat assignada.
i) Expedir un certificat de l’activitat de la persona voluntària, sempre que l’hagi sol·licitat; hi ha de constar, com a mínim,
la data, la durada i la naturalesa de la prestació que ha efectuat.
j) Portar un llibre de registre d’altes i de baixes del personal voluntari.
k) Promoure i fomentar la participació en activitats de voluntariat.

Palma,……............

de …………… de 20……
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MODEL DE “CARNET”

VO LU N TA R I
ÀREA DE MENORS I FAMÍLIA

Nom i llinatges
DNI
Data
Caduca

Àrea de Menors, Família i Igualtat
Projecte de voluntariat de menors
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PETICIÓ DE VOLUNTARIAT PER A UN MENOR

PETICIÓ DE VOLUNTARI
Expedient num.

Data petició

Data de tutela num.

DADES D'IDENTIFICACIÓ
Nom

Centre

Llinatge 1

Educador-tutor

Llinatge 2

Tècnics referents

Data naixement

Terapeuta

GENOGRAMA

1. RELACIONS FAMILIARS
Manté relació amb la família d’origen?
Tipus de relació? (visites, sortides...)

Àrea de Menors, Família i Igualtat
Projecte de voluntariat de menors

PÀGINA01

PETICIÓ DE VOLUNTARIAT PER A UN MENOR

2. COM ES EL NIN / LA NINA?

Què li agrada? (menjars, jocs, activitats...)

Què el/la disgusta?

Com el/la definiria?

Altres observacions

Àrea de Menors, Família i Igualtat
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PETICIÓ DE VOLUNTARIAT PER A UN MENOR

3. HÀBITS QUE CAL MANTENIR

Alimentació

Dormir

Higiene

Ordre

Altres
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PETICIÓ DE VOLUNTARIAT PER A UN MENOR

4. OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR

Per què heu pensat en demanar voluntariat per aquest menor?

Quins objectius vol aconseguir amb la col·laboració del voluntariat?
(per favor definiu-los de manera clara, concreta i concisa)

S’adeqüen els objectius que es volen aconseguir amb els objectius que ofereix el projecte?
1. Sí, totalment.
2. Sí, bastant.
3. Sí, en alguns aspectes.
4. No, però no hi ha cap altre recurs per oferir al menor.

Palma,……............

de …………… de 20……

Signat

Signat

Tècnic referent

Tècnic referent
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PETICIÓ DE VOLUNTARIAT PER A GRUP DE MENORS

PETICIÓ DE VOLUNTARI
Data petició:

CENTRE:

1.DADES D’IDENTIFICACIÓ
Grup d’edat:

Nre de menors a atendre:

1. ACTIVITAT QUE SE SOL·LICITEN
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PETICIÓ DE VOLUNTARIAT PER A GRUP DE MENORS

2. OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR

Per què heu pensat en demanar voluntariat per aquest grup?

Quins objectius vol aconseguir amb la col·laboració del voluntariat?
(per favor definiu-los de manera clara, concreta i concisa)

S’adeqüen els objectius que es volen aconseguir amb els objectius que ofereix el projecte?
1. Sí, totalment.
2. Sí, bastant.
3. Sí, en alguns aspectes.
4. No, però no hi ha cap altre recurs per oferir al menor.

Palma,……............

de …………… de 20……

Signat
Coordinador del centre
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SEGUIMENT INDIVIDUAL DEL VOLUNTARIAT
Full de seguiment individual en grup per al voluntariat que col·labora amb activitats amb un nin o nina fora del centre residencial.

MENOR:
Família/persona voluntària:
TEL.

1. Des de quan col·laborau com a voluntaris?

2. Quins són els aspectes positius que destacaríeu durant aquest temps?

3. Recordau els objectius inicials? Quins eren?

4. Diríeu que aconseguiu els objectius plantejats?
4.1. Totalment
4.2. Bastant
4.3. Poc
4.4. Gens
5. Triau tres adjectius per definir la relació que teniu amb en/na______________________________
5.1.
5.2.
5.3.
6. Per què heu triat aquests adjectius?

Àrea de Menors, Família i Igualtat
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SEGUIMENT INDIVIDUAL DEL VOLUNTARIAT
7. Heu passat per qualque dificultat en la relació amb el/la menor?

8. Quina seria la resposta que més pensau que os ajudaria dels tècnics del programa?

9. Què ha millorat en la vostra situació familiar d’ençà que sou voluntari/ària?

10. Què pensau que ha millorat en la situació del menor d’ençà que us com a voluntari/ària?

Gràcies.
Passem al debat en grup
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