RESOLUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA PLAVIB DE MAIG DE 2012
L’APOSTA: UN VOLUNTARIAT DE QUALITAT

En aquests moments on sembla que tot es pot solucionar amb voluntariat, on
cada dia sentim com es demana a la població en general, a les organitzacions i
a les administracions un esforç més per tal de poder sortir d’aquesta situació i
on veim com es tanquen serveis i es redueixen programes públics i privats, des
de la PLAVIB volem posar de manifest que no totes les formes de participació
social son voluntariat i que des de la nostra plataforma apostem per un
Voluntariat de qualitat.
A dia d’avui ningú posa en dubte que l’acció voluntària és una de les formes de
participació social que tenim els ciutadans per transformar el nostre entorn,
però no és la única.
Des de la PLAVIB, quan parlem de voluntariat de qualitat pensem en un
voluntariat que es desenvolupa...
-

de forma altruista per una persona que decideix, lliurament i de forma
reflexiva, dedicar part del seu temps als altres sense esperar res a canvi,
amb les seves capacitats i habilitats,

-

en el marc d’una organització sense afany de lucre que protegeix,
reconeix i promociona l’acció voluntària,

-

a organitzacions que asseguren, en tot moment, una correcta formació,
bàsica i especifica, de les persones voluntàries i on aquestes duen a
terme accions concretes dins d’un programa perfectament definit.
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-

a

organitzacions

que

garanteixen

l’acollida,

el

seguiment

i

l'acompanyament de la persona voluntària en la realització de la seva
acció i que inclús tenen definits els processos de sortida i desvinculació.
Amb el seguiment d’aquestes passes aconseguirem que l’acció voluntària tingui
l’èxit esperat. Que la persona que desenvolupa l’acció es senti realment útil,
reconeguda i escoltada però, sobre tot, que tingui una bona experiència. Així
garantirem un voluntariat de qualitat.
Des de la Plataforma respectem i promovem totes les possibles accions de
participació social que puguin donar-se i més, si cap, en l’advers context
socioeconòmic que la crisi financera esta imposant. Ara més que mai es
necessita contar amb el suport i col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes,
però aquest necessita de col·laboració, de participació i d’implicació. No ha de
servir d’excusa per desfer el llarg camí recorregut a favor del reconeixement
dels drets i deures del voluntariat, la posada en valor de l’acció voluntària, la
definició de processos de gestió, etc. I que ha permès contar en el si de la
nostra societat amb un voluntariat de qualitat, generador de valors que
desenvolupa una tasca solidària, responsable, compromesa i dirigida cap a la
cohesió i la justícia social.
Per aquest motiu, des d’aquesta Plataforma s’està en contra de tot allò que
suposi una desvalorització, instrumentalització i mercantilització del voluntariat i
en definitiva, en contra de qualsevol situació que suposi una passa enrere en la
conquesta d’un voluntariat de qualitat, actiu, desinteressat, humanista, que
cerca el benestar de les persones i de la societat en general.
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Amb tot demanem als responsables polítics que quan parlin de voluntariat,
siguin rigorosos i:
1- Tinguin clar que el voluntariat és una de les formes de participació social
però que no tot és voluntariat.
2- Que

les

accions

de

reivindicació,

les

conductes

cíviques,

les

col·laboracions o les possibles accions puntuals, son això, formes de
participació social que ajuden a la nostra societat, al nostre entorn més
proper però no son voluntariat.
3- Que si es fa participació social i/o ciutadana, tot i no haver-hi cap tipus
de regulació especifica, es respectin les bones pràctiques i els drets i
deures que emanen de la Llei del Voluntariat, de la Declaració Universal
dels Drets Humans de 1948 (art. 18, 19, 20 i sobre tot el 22) i la Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (Capítol V – Ciutadania)
4- Que davant la participació social en qualsevol acte de “res pública”
impulsat per les administracions imperi sobre tot el diàleg i la
col·laboració envers la recerca de fórmules efectives i eficients per a tota
la ciutadania.
Palma, 17 de maig de 2012
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