Presentació
La Fundació Catalunya Voluntària és entitat promotora de projectes que tenen l'objectiu d’oferir a
les persones de totes les edats, l'oportunitat de desenvolupar competències, mitjançant la
participació activa en accions educatives i socials amb un impacte positiu en les seves comunitats.

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 a la promoció i el
reconeixement social del voluntariat, la cultura de Pau, l'educació no formal i l'aprenentatge
intercultural.

Missió
Afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la cultura
de Pau, per fer possible el canvi social positiu, a Catalunya i
arreu del món.

Visió
Construir un món on tothom, especialment els i les joves, tenen
la voluntat i les capacitats per fer accions amb un impacte
positiu en les seves comunitats, com a ciutadans actius en un
món globalitzat.

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 d’organitzacions catalanes en
esdeveniments i xarxes internacionals.

Membres actius
• Consell de la Joventut de Barcelona - CJB
• Federació Catalana del Voluntariat Social - FCVS
• Anna Lindh Fundation - ALF
• United Network of Youth Peacebuilders - UNOY
• International Association for Volunteer Effort - IAVE
• United for Intercultural Action

Programes
Catalans al Món
Pretén ser una eina pel desenvolupament de competències, habilitats i aptituds, de les persones
joves, facilitant la seva participació en programes de mobilitat internacional de voluntariat i

formació.

Voluntaris Actius
Promou que totes les persones joves puguin ser voluntàries actives: com una experiència de
voluntariat cívic, educatiu, inclusiu, i participatiu. Ofereix formació a altres entitats no lucratives
locals entorn el voluntariat educatiu.

Clam per la Pau
Afavoreix la participació de persones joves en accions de sensibilització i de formació dedicades a la
construcció de la Pau, comunicació no violenta i transformació de conflictes.

Activitats 2016

Catalans al Món
Mou-te per Aprendre!
Durant l’any 2016, la FCV ha estat entitat d’enviament de
· 33 persones joves en projectes de Servei Voluntariat Europeu
· 42 persones joves en Intercanvis Juvenils
· 17 joves en Formacions

La FCV ha acollit a 2 joves d’Itàlia i de Sèrbia, que han realitzat el seu voluntariat a Barcelona en
períodes de 9 mesos.
Durant els diversos projectes, els i les joves han desenvolupat i s'han involucrat en infinitat de
tallers, activitats, dinàmiques, classes d'idiomes, exposicions, debats, treballs manuals, activitats a
l'aire lliure; dins d'un horari d'unes 30h setmanals, que han ofert als joves involucrats, possibilitats
reals d’aprenentatge i espais per desenvolupar les seves habilitats, competències, aptituds a través
de l’educació no reglada; treballant doncs, no només l’aspecte cognitiu, sinó també l’emocional.
La FCV, ha realitzat un vídeo promocional del projecte.

Catalans al Món
Empowering for Change
Del 23 al 30 d’agost de 2016 es va celebrar, al Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú, l’intercanvi
juvenil “Empowering for Change” amb la participació de 23 joves de Letònia, Grècia i
Catalunya.
L’activitat va girar al voltant de comprendre el valor que té el canvi, tant com a acció que
afavoreix l’aprenentatge com a element clau per a la millora i transformació social.

Clam per la Pau
Youth Impact
El mes de juliol 2016 ha finalitzat el projecte europeu de cooperació per a la innovació i l’intercanvi
de bones practiques Youth impact: strengthening the organizational capabilities to build peace in
Europe.
El projecte de 18 mesos de durada, ha estat coordinat per l’organització internacional United
Network of Young Peacebuilders- UNOY, i és el resultat del treball conjunt entre 6 entitats no
lucratives i juvenils que desenvolupen programes d’Educació per la Pau.
El projecte ha permès dissenyar de forma conjunta una estratègia per analitzar l’impacte del treball
realitzat per les entitats sòcies en l’àmbit de l’Educació per la Pau (Monitoring, Evaluation and
Learning in Six European Youth Peace Organisations) i per crear un sistema de monitoratge,
avaluació i aprenentatge que ha de servir per millorar les capacitats de les organitzacions (The
Learning Curve: online evaluation guide for youth peace organisations).

Clam per la Pau
Fòrum internacional UNOY
La FCV ha participat en el Tercer Fòrum Internacional de UNOY – United Network of Young
Peacebuilders, celebrat a l’Haia, Holanda, del 20 al 24 de setembre.
La trobada va estar dedicada principalment a donar a conèixer la incidència de UNOY en el
desenvolupament de polítiques públiques globals i el contingut i efectes de la Resolució 2250, que el
9 desembre 2015 es va aprovar per unanimitat el Consell de Seguretat de Nacions Unides, primera
resolució de Nacions Unides que tracta el tema de la joventut, la pau i la seguretat.
En el fòrum van participar 40 joves, constructors de Pau i representants d’organitzacions de 20
països de 5 continents, que van presentar tallers dedicats a temes com la prevenció de la
radicalització i la lectura crítica dels mitjans de comunicació a un dels conflictes armats existents
avui a Europa.

Clam per la Pau
Xarxa Peacebag for Euromed Youth
La xarxa “Peace Bag for EuroMed Youth” existeix des de l’any 2008 per donar a conèixer i
socialitzar conceptes i competències en els temes de Pau, Cultura de Pau, Conflicte, Transformació
de Conflictes, Comunicació no violenta, Drets Humans, Aprenentatge Intercultural i Educació no
reglada.
La xarxa està formada en l’actualitat per 16 entitats de 14 països: Algèria, Bulgària, Egipte, Grècia,
Itàlia, Jordània, Líban, Romania, Palestina, Polònia, Països Baixos, Espanya, Tunísia i Turquia.
En el marc de la xarxa i durant l’any 2016, la FCV ha promogut el desenvolupament de projectes de
llarga durada de SVE com a estratègia de recursos humans de la xarxa, promovent la realització de
projectes SVE amb el títol “Volunteering for Peace”, entre els membres de la xarxa i en
col·laboració amb l’Agència nacional espanyola i turca.
A més, la FCV ha coordinat la sol·licitud del curs EuroMed “Training for Trainers”, i que es durà a
terme al llarg de l’any 2017 (coordinat per UNOY-Peacebuilders i promogut per la FCV).

Voluntaris Actius
Estratègia Europa 2020
El projecte “Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020”, és un projecte de 2 anys de durada,
iniciat durant el 2015 i que ha finalitzat l’any 2016, amb l'objectiu de promoure i facilitar el
Voluntariat Actiu a Catalunya.
Per fer-ho possible estava previst crear un recurs en línea anomenat “Capsa d’Eines”, senzill,
accessible i fàcil d’adaptar per part d’aquelles entitats de voluntariat que volguessin millorar les
seves capacitats. El projecte, malauradament, no ha estat capaç d'involucrar al nombre previst
d'entitats ni de realitzar totes les activitats programades.
Aquest fet ha permès recopilar, millorar i desenvolupar la metodologia de treball i estratègia
educativa de la FCV, identificar i donar valor a una part dels seus mètodes, pràctiques i tècniques.
Així doncs, la FCV té previst realitzar l’edició, maquetació i publicació en línia dels recursos en
català, per donar a conèixer els continguts de la formació, la metodologia i les eines de gestió del
voluntariat que la FCV empra, per a què totes les entitats i persones que tinguin interès a millorar
les seves capacitats puguin accedir-hi.

Voluntaris Actius
Cooperació Internacional Universitària
Durant l’any 2016, la FCV ha continuat amb la Cooperació Internacional en l’Àmbit Universitari.
Durant 8 anys, s’ha mantingut el programa de Cooperació amb Ucraïna, vinculat a una estreta
col·laboració amb l’Institut Superior de Negocis Turístics de la ciutat de Donetsk.
Degut al conflicte bèl·lic que es pateix en aquesta ciutat s’ha organitzat el curs Perfeccionament
en l’Idioma Espanyol i en la Comunicació Intercultural tant com a curs d’estiu, com a curs de tot
l’any. Durant l’any 2016, han participat 2 alumnes pel curs d’estiu i 8 pel curs de tot l’any.
Aquesta activitat s’organitza en el marc del Campus Universitari de la Mediterrània (vinculat a la
Universitat Politècnica de Catalunya), l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Europeu de
la Mediterrània, sota la gestió de la FCV

Presència Institucional
XXIV Conferència Mundial Del Voluntariat
La FCV va ser seleccionada per presentar el programa “Voluntaris Actius” a la XXIV Conferència
Mundial del Voluntariat de IAVE, del 7 al 10 de novembre a Mèxic.
La FCV va ser una de les entitats ponents en la sessió titulada “Voluntariat i Inclusió – Generació pel
Canvi”, on va compartir el seu punt de vista amb representants d’ Ashoka (Mèxic), Walt
Disney (Argentina) i la Universitat Catòlica “Andrés Bello “ (Veneçuela).

XVII Trobada De La Xarxa Espanyola De La Fundació Anna
Lindh
Els dies 16 i 17 de novembre la FCV va participar a la XVII Assemblea Anual de la Xarxa Espanyola de
la Fundació Anna Lindh que es va celebrar a la ciutat de Barcelona. L’esdeveniment va incloure
diverses sessions de formació i debat, i va servir com a punt de trobada de prop de 100 entitats
membres de la xarxa.

Esdeveniments
Sessions Informatives
Durant l’any 2016, la FCV ha realitzat sessions informatives, pràcticament setmanals, sobre les
diferents oportunitats i projectes amb les quals treballa i que són d’interès per molts dels joves. Així
doncs, s’han atès a prop de 180 joves, proporcionant-los informació sobre el Servei Voluntari
Europeu, Intercanvis Juvenils i Formacions, entre d’altres.

Formacions
S'han realitzat sessions formatives mensuals sobre cóm realitzar un bon currículum i una bona carta
de motivació enfocats al SVE. També, s’ha ofert l’opció de revisió dels documents per part de l’equip
de la FCV, tant en referència al format com a l’idioma. A més, s'han realitzat sessions personalitzades
i individualitzades amb aquells joves que han presentat més dificultats i que estaven més
desorientats.

Esdeveniments
Associa’t a la festa
Dissabte 24 de setembre la FCV, va participar en la primera edició d’ Associa’t a la Festa! nou format
de la ja tradicional Mostra d’Associacions de Barcelona, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i
que es realitza a la Plaça Catalunya. La FCV va participar també en les sessions de preparació dutes a
terme a Torre Jussana.

4ta Mostra de Vídeos Curts
La 4rta Mostra de Vídeos Curts es va dur a terme el 27 d’octubre al CIDOB de Barcelona. La mostra
va servir per a què joves participants poguessin compartir la seva experiència en format de vídeo
curt i per presentar el vídeo promocional del projecte “Mou-te per Aprendre!”.
Es poden trobar els vídeos presentats al canal de Youtube de la FCV.

Esdeveniments
Voluntariat al Món: De BCN al Món
Dijous 1 de desembre, a l’Espai Jove la Fontana, la FCV va participar a la cloenda de la 4rta edició de la
campanya De BCN al Món, que et permetrà conèixer de primera mà les principals oportunitats de
voluntariat de llarga i curta durada a l’estranger.

Congrés de Voluntariat de Catalunya
L’any 2016, la FCV va ser convocada per la DGACC per formar part del Grup Motor del Tercer
Congrés de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya, participant en les reunions preparatòries
del Congrés, així com en la sessió final, que es va realitzar el 20 de maig al CCCB.

Contacte
Contacta’ns al:
(+34) 93 412 44 93
info@catalunyavoluntaria.cat

Visita’ns a:
Casa del Mar - C/Albareda 1-13. 2ª planta
Metro L3: Paral·lel o Drassanes
Segueix- nos a:

www.catalunyavoluntaria.cat

Suport i Col·laboradors
Amb el suport de

Amb la col·laboració de

