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  la  nostra entitat

1. Fundació Resilis 5. Fundació Utopia 2. Fundació Astres  4. InfÀncia i Família 3. Fundació Gentis 

6. fundació acció 
social infÀncia

7. Eina Activa EI 8. idÀria
 cooperativa sccl

9. Fundació el
7 d'astres

10. associació 
acciona't

qui som?
Les entitats del Grup Plataforma
Educativa van crear l'associació Accionat a
l'any 2008 per dotar d'un marc legal i
cobertura a totes aquelles persones que de
forma voluntària col·laboraven, al territori
català i a l’estranger, amb la nostra xarxa.

Acciona’t – Ciutadania
compromesa: som una
entitat sense ànim de lucre  
dedicada exclusivament al
voluntariat.  

creació de acciona't

Entitats fundadores



  Associació acciona't

objectiu general
Esdevenir una referència per
a la resta d'entitats que es
dediquen al voluntariat i
impulsar i inspirar propostes de
Voluntariat.

Promoure una xarxa ciutadana
que promogui la interrelació entre
col·lectius vulnerables i la societat
en general, essent motor del canvi
i transformació social a partir de
la realitat que es troben.

la nostra missió

la nostra visió
Potenciar la participació ciutadana i la
implicació personal a petita escala, ja
que considerem que pot produir grans
canvis: volem actuar localment per
influir globalment.



 

voluntariat social
Persones o grups/col·lectius que dediquen
el seu temps a l’activitat voluntària.
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voluntariat terapèutic
Persones que necessiten un espai de
trobada/relació per diferents motius socials
i personals, i que troben en la tasca
solidària un suport per la millora de la seva
qualitat de vida. 
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voluntariat corporatiu
Empreses amb responsabilitat social que
assumeixen el repte de realitzar
voluntariat amb els i les seves professionals
a entitats del tercer sector.
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 tipus de voluntariat



  activitats '21
fundació resilis

90 persones voluntàries /
68 noves persones voluntàries 

Mentoria social a la infància i la
joventut en situació de risc social perquè
puguin desenvolupar al màxim les seves
potencialitats a nivell escolar.

Sapere Aude 

pROJECTE REFUGI
Mentoria grupal on es fa un compromís d'acompanyament de 8 a 12 mesos a les
persones que necessiten asil o refugi i es treballa l'adquisició de la llengua amb
desenvolupament autònom,  integració en la comunitat i l'entorn, i l'autosuficiècia
econòmica.



 

Promou una experiència formativa i d'intercanvi profes-
sional, a través de l’arribada d’una persona professional de
la salut materna-infantil.
Durant aquest 2021 Edwin Sánchez, ha realitzat tasques
de sensibilització al sistema sanitari de Girona, i ha defensat
el dret a la sobirania alimentària i a la lluita contra la
desnutrició infantil.

 activitats '21

fundació UTOPIA
El nostre grup de persones voluntàries promou el treball per l’Educació al
desenvolupament centrat en la Sensibilització i la promoció del voluntariat durant
els mesos que la nostra entitat acull a persones professionals de Centreamèrica per
les experiències d’intercanvi. Al 2021, han col·laborat en la complementació de
l’agenda d’oci que permet la transmissió de coneixements a un nivell cultural més
proper, i fomenta la creació noves aliances i d’idees d’accions futures. 

Suport projectes Cooperació Internacional: projecte chAJINEL



 

Projecte d'intercanvi professional que promou
l'arribada al territori català de persones vinculades a
l'acció social i promotores de la creativitat i la innovació
com a eines de desenvolupament en el seu territori.
Durant tres mesos del 2021, s'han pogut realitzar
intercanvis amb grups de dones, joves i infància per
promoure els Drets Humans i la conscienciació.  

25  PERSONES VOLUNTÀRIES

 activitats '21

projecte nahual: educació pel desenvolupament

fundació gentis
Promou la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i
social dels col·lectius més desfavorits. Es vol aconseguir la inclusió social plena des
de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, la mediació, el suport familiar i
la intervenció psicològica i terapèutica.

1  PERSONa VOLUNTÀRIa



  activitats '21

fundació astres
Durant l'any 2021 una persona voluntària ha portat a terme l'acompanyament a
una persona amb discapacitat intel·lectual durant sortides d'oci i temps lliure.
Ajudant i oferint suport a la seva socialització i inclusió, respectant els seus
desitjos i preferències, alhora, afavorint la creació de vincles afectius. 

3 persones ateses als centres ocupacionals de
Girona i Santa Coloma de Farners han
gaudit d’estades en entorns laborals, que els
permès adquirir i millorar les seves
competències laborals.

Voluntariat terapèutic/inclusiu:

2 persones voluntÀries



 

3  PERSONes VOLUNTÀRIes

 activitats '21

eina activa ei
A l’estiu de l’any 2021 , i en una temporalitat de 2
mesos a l’empresa d’inserció Eina Activa han participat
dos joves atesos a Resilis amb la finalitat de definir el
seu perfil laboral mitjançant el voluntariat intern del
grup d’entitats Plataforma Educativa.  

Durant l’any 2021 s'ha treballat perquè tota la
infància pugui viure i créixer en una família, ja sigui la
pròpia o una d’aliena contribuint a la millora del seu
benestar i desenvolupament a través d’accions
terapèutiques, comunitàries o d’enfortiment de drets.

fundació infància i família



 

3 persones 
voluntÀRIES

1 PERSONA
VOLUNTÀRIA 

90 persones
voluntÀRIES

25 persones 
voluntÀRIES

2 persones 
voluntÀRIES

 dades voluntariat '21
121 PERSONES VOLUNTÀRIES



 
 qui són les persones voluntàries

Totes aquelles persones que desinteressadament dediquen el seu
temps lliure a iniciatives i projectes socials de voluntariat i que
creuen en la tasca de les organitzacions que formen part del
grup d’Organitzacions Plataforma Educativa i en els projectes
que desenvolupa vers les persones més desfavorides.

Perfil i funcions de la persona voluntària
Tenir més de 16 anys.
Comptar amb una responsabilitat i compromís suficient adequats al
desenvolupament de la seva tasca com a persona voluntària.
Disposar del temps lliure suficient per desenvolupar la tasca a la que s’ha
compromès.
Respectar la confidencialitat de la informació que se li proporcioni.
Tenir una actitud positiva, oberta i compromesa cap a les necessitats dels
col·lectius amb qui realitza el voluntariat.



 
 organització i gestió voluntariat

Orientar a les persones voluntàries que arriben a l’entitat.
Informar al voluntariat dels seus drets i deures.
Facilitar l’entrada de la persona voluntària i el servei que l’acull.
Assignar tasques i funcions al voluntariat segons les expectatives de cadascú.
Animar i potenciar les accions innovadores que liderin els i les membres
d’Acciona't.
Captar persones voluntàries, difondre la idea d’Acciona’t.

coordinació general i administrativa 

la junta Acciona’t i la seva presidència.
Són els i les responsables finals de
l'activitat de coordinació i gestió dels plans
de voluntariat.



 

La persona interessada per ser voluntària expressa en una
entrevista personal les seves expectatives i motivacions.

1

Es deriva a qui serà la seva persona referent a l'entitat del
Grup Plataforma Educativa on realitzarà el voluntariat.
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La persona interessada en el voluntariat realitza la formació
bàsica inicial en la tasca encomanada en el moment de la
seva incorporació amb una durada aproximada de 2 hores.
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Totes les persones voluntàries firmen un contracte de
voluntariat (que inclou una assegurança) pel temps que
destinen a fer les tasques de voluntariat.
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Les persones voluntàries solen reunir-se com a grup motor
d’activitats vàries dins la nostra tasca com a organització,
creant també un vincle entre ells i elles i proposant idees
constants.
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 acollida, orientació i acompanyament



 

accionat@accionat.org

+34 972 40 54 54 

C / Garrotxa 7/9
17006 - Girona

Contacta
amb Nosaltres

@acciona.t Acciona't voluntariat

www.accionat.org
visita'ns a: 


