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1- INTRODUCCIÓ
L’Associació Salut i Família compta amb voluntaris/es propis i directes altament
qualificats professionalment que dediquen una part del seu temps, les seves
habilitats i les seves xarxes socials a enfortir els programes de l’entitat. En
alguns casos presten serveis d’assessoria i representació institucional i en
d’altres col·laboració en l’atenció directa i disseny dels Programes. Un criteri
utilitzat amb èxit per l’Associació Salut i Família és la captació com a
voluntaris/es de professionals socials i sanitaris reconeguts que s’han jubilat
anticipadament.

L’Associació Salut i Família promou la dedicació de voluntaris/es vinculats/des
a la Xarxa de Bancs del Temps arreu de Catalunya i l’Estat. L’entitat és
l’organització de referència a Catalunya i Espanya d’aquest model de
voluntariat basat en la reciprocitat i l’intercanvi. Aquests/es voluntaris/es
col·laboren en les activitats promogudes pels propis Bancs del Temps i alhora
en les activitats/sortides multiculturals per a persones de tots els orígens
organitzades per l’Associació Salut i Família amb el suport del Programa
“Apropa Cultura”.

L’Associació Salut i Família ofereix de forma continuada tallers de formació,
assessoria, una plataforma informàtica i un butlletí de difusió pels voluntaris/es i
socis/es de la Xarxa de Bancs del Temps.
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2- VOLUNTARIS/ES PROPIS DE L’ASSOCIACIÓ SALUT I
FAMÍLIA.
Els/les voluntaris/es propis de l’entitat són actualment 17 persones
professionals altament qualificats dels quals 7 persones realitzen tasques
continuades de representació en els següents organismes i institucions:
 Consell Nacional de Dones de Catalunya.
 Consell Municipal de les Dones.
 Observatori Català de la Família.
 Entitats Catalanes d’Acció Social. Comissió de Famílies.
 Societat Catalana de Mediació en Salut.
 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
 Consell Assessor per a la Reforma Horària de la Generalitat de
Catalunya.
 Comissions de Treball sobre Immigració i Refugiats.
 Xarxa Catalana de Centres Promotors de la Salut.
Dels/les voluntaris/es propis de l’entitat 5 persones professionals col·laboren
de forma regular contribuint al disseny i l’atenció directa en els següents
programes:
 Projecte Finestres de la Ment.
 Programa Brúixola.
 Programa Atenció a la Maternitat a Risc.
 Programa Grups de Suport i Orientació a la Maternitat a Dones de Tots
els Orígens.
 Programa A Resguard.
Tots/es aquests/es voluntaris/es estan coberts per la pòlissa d’accidents i
responsabilitat civil subscrita per l’Associació Salut i Família.
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3- VOLUNTARIS/ES VINCULATS A LA XARXA DE BANCS
DEL TEMPS DE L’ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA.

Aquests/es voluntaris/es són a data 1 de Gener de 2017, 190 persones que
col·laboren activament gestionant les secretaries dels Bancs del Temps a
les següents Comunitats Autònomes:


Andalusia: 15 voluntaris/es.



Catalunya: 160 voluntaris/es.



Galicia: 2 voluntaris/es.



Madrid: 8 voluntaris/es.



País Basc: 3 voluntaris/es.



Castilla i Lleó: 1 voluntari/a.



Navarra: 1 voluntari/a.

Tots/es aquests/es voluntaris/es estan coberts per les pòlisses d’accidents i
responsabilitat civil de les organitzacions promotores a cada localitat del
Banc del Temps Comunitari.
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4- FORMACIÓ DELS/LES VOLUNTARIS/ES.

El sistema principal i permanent de formació dels/les voluntaris/es de
l’Associació Salut i Família està estretament vinculat a la Xarxa de Bancs
del Temps que té a la seva disposició Tallers de Formació de primer nivell
adreçats als/les nous/ves voluntaris/es de les Secretaries dels Bancs del
Temps i Tallers de Formació de segon nivell adreçats a voluntaris/es amb
experiència per millorar les seves habilitats de treball en equip, animació
comunitària i ús efectiu de les tecnologies i les xarxes socials.

Durant els anys 2015 i 2016 s’han celebrat 23 Tallers de Formació als que
van assistir un total de 355 voluntaris/es. Al llarg del període 2017-2018 es
preveu mantenir i reforçar les iniciatives de formació a favor d’un voluntariat
inspirat en els valors i la pràctica de la reciprocitat i l’intercanvi a les seves
comunitats d’arrelament.
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