


Presentació 

• Fundació Catalunya Voluntària, entitat promotora de projectes que 
tenen l' objectiu oferir a les persones, de totes les edats, l'oportunitat 
de desenvolupar les seves competències, mitjançant la seva 
participació activa. 
 
• Promou activament el voluntariat i l'educació no formal com a 
eines per a millorar la societat, col•labora activament amb altres 
entitats no lucratives, amb xarxes, persones i institucions que 
promouen iniciatives innovadores de desenvolupament humà. 
 
• Ofereix informació i formació, organitza campanyes, tallers i 
iniciatives enfocades en la promoció i el reconeixement social del 

voluntariat, la cultura de la pau, l'educació no formal i l'aprenentatge 

intercultural. 



Educació no formal 

La FCV utilitza mètodes 
d'aprenentatge 
experiencial no formals i 
interculturals per 
facilitar la participació 
dels joves en projectes 
internacionals i la 
presència de les 
organitzacions catalanes 
en esdeveniments i 
xarxes internacionals. 



Membres de… 

El FCV és un membre actiu de: 
- Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 
- Federació Català del Voluntariat Social (FCVS) 
- Anna Lindh Fundació (ALF) 
- Associació Internacional d'Esforços Voluntaris (IAVE) 
 

El FCV és també membre de xarxes internacionals com el 
grup Sinèrgia Internacional i la Xarxa Unida de Joves 
Constructors de Pau.(UNOY-Peacebuilders). 



Voluntaris Actius:  
Afavoreix la participació activa en 
accions de voluntariat en entitats 
del tecer sector, a Catalunya i 
arreu d’Europa, ajudant a les 
persones voluntàries a 
desenvolupar competències útils, 
pel seu present i futur 

Catalans al món: 
Facilita la  participació de persones 
joves en programes de formació i 
de mobilitat internacional i 
fa possible la participació d’entitats 
no lucratives catalanes en xarxes 
i esdeveniments internacionals. 
 

 
Clam Per la Pau: 
Afavoreix la participació de 
persones joves en accions de 
sensibilització i de formació 
dedicades a la construcció de pau i 
la transformació de conflicte. 
 

Programes 



Activitats 2013 

La FCV ha acollit a 4 joves ( nacionals d'Egipte, Azerbaiján,Itàlia i 
Kènia) que han realitzat el seu voluntariat a Barcelona en períodes 
de 3 setmanes fins a 9 mesos cadascun. 
 
La FCV ha col•laborat amb entitats com Development no Borders-
Egipte, Azerbaijan Youth For Peace, ARCI Catania, Associazione, 
entre moltes altres. 

 

Servei de Voluntariat Europeu 

 La FCV va ser entitat 
d'enviament de més de 40 
joves catalans, que han 
realitzat el seu Servei de 
Voluntariat . 
Europeu-SVE arreu d'Europa i 
fora d'Europa durant períodes 
de 3 setmanes fins a 12 
mesos. 
 



L' intercanvi juvenil 'Com 
afrontar la crisi 2?' a 
Vallvidrera, protagonitzat per 
44 joves de 7 països 
d’Europa als quals la crisi els 
hi afecta, degut a la manca 
d’oportunitats per trobar 
feina, finalitzar els estudis o 

gaudir d’una vida més 
autònoma.  
 

 

Intercanvis Juvenils 

En col•laboració amb entitats no lucratives de Grècia, França, 
Itàlia, Polònia…L'any 2013 FCV ha estat promotora de 6 intercanvis 
juvenils celebrats a Itàlia (2), Romania, Estónia, Macedònia i 
Turquia, fent possible la participació de prop 40 joves en accions 

educatives del seu interès. 
 



Del 8 al 16 d’abril és va 
celebrar el curs de formació 

'Working with Conflict  
2.0', l’objectiu del qual era 
donar eines a treballadors 
juvenils, líders, educadors i 
activistes de països 
membres del Consell 
d'Europa.  
 
 

Formacions 

Del 28 de juliol al 6 d’agost es va celebrar l'activitat de construcció 
de partenariat 'Youth Building Peace Empowering the Caucasus'. 
Del 28 de setembre al 5 d'octubre es va celebrar, el Campament de 
joves 'Build peace on your own: Civil society for a united Caucasus'. 
 



Per fer possible que persones 

joves desenvolupin les seves 

competències cíviques i  

aprenguin a realitzar accions 

amb impacte social per tal de 

millorar el seu accés als drets 
socials i, alhora, ajudar a 

altres persones joves a lluitar 

pels seus drets. 
 

 

 

Llavor de canvi 

Les diferents accions formatives, creatives i participatives van estar 
protagonitzades per 15 joves d’entre 15 i 20 anys. Els projectes 
esmentats han comptat amb el suport del programa Joventut en 
Acció de la Comissió Europea, l'Agència Nacional espanyola, les 
entitats promotores i els participants. 



Projecte d'aprenentatge permanent per a adults 'Mainstreaming Peace 
Education in Adult Education'. El projecte ha fet possible la mobilitat i 
l'intercanvi d'informació, coneixements i experiències entre professionals 
de les entitats sòcies (de Turquia, Holanda, Regne Unit, Eslovènia, 
Alemanya, França i Espanya) i la realització d'un manual. 
 

Grundtvig: 

 

El projecte 'Let’s play, sing and 
dance together: efficient non-
formal education for adults', 
per augmentar la consciència 
positiva dels adults sobre 
l'escena cultural europea,  
explorar els punts en comú i les 
diferències en les composicions 
musicals. 

 



L’any 2013 la FCV va 
dissenyar i posar en 
pràctica el projecte pilot de 
voluntariat en família 
'Famílies per Famílies', 
fent possible la convivència 
i acompanyament entre 
famílies, amb la participació 
de 3 generacions ( infants, 
adolescents, joves, adults i 

gent gran). En associació 
amb ITER BSO Serveis de 
Consultoria Benestar i 
Salut. 

Famílies per Famílies 

 



L’any 2013 la FCV va 
dissenyar i posar en pràctica el 
projecte pilot 'Més Grans', 
projecte intergeneracional que 
posa amb relació, d’una 
banda, persones grans actives 
i amb el potencial de compartir 

i rebre afecte i, d’una altra, 
famílies amb nens de 3 a 10 
anys que tenen la necessitat 
d’augmentar la seva xarxa de 
suport social. 

Més Grans 




