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El Grup de Treball vol tenir un record especial 
per a la Casi i la Lluïsa, que van ser membres 
d’aquest grup i que ara ja no hi són.
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La Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) té, entre els seus objectius, 
impulsar i fomentar el voluntariat entre les entitats federades per fer tota mena d’acti-
vitats que ajudin a millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars amb càncer i, així, 
donar suport a la tasca que duen a terme les diferents entitats federades.

A l’any 2008, hi ha més de 3.000 voluntaris acreditats treballant regularment a les enti-
tats federades que col·laboren des de diferents camps i àmbits. La tasca de les entitats 
federades seria impossible de dur a terme sense l’esforç, el temps, l’esperit de servei i 
el compromís amb les entitats que aporta el voluntariat.

Per aquest motiu, des de la FECEC creiem que és bàsic fomentar els espais de trobada 
entre els professionals de les entitats. Espais per compartir, intercanviar experiències i 
coneixements i reflexionar conjuntament sobre els temes que afecten en aquest àmbit. 
N’és un exemple el text que teniu a les vostres mans: un recull de recomanacions fruit 
de les reunions del Grup de Treball de Coordinadors de Voluntariat, que volem compar-
tir amb tots aquells que comencen amb il·lusió un programa de voluntariat en aquest 
àmbit.

Volem agrair l’esforç dels coordinadors de voluntariat que, amb les seves aportacions i 
experiències, han enriquit i fet possible aquest manual, i especialment la col·laboració 
de l’Anna Varderi per ordenar la informació i redactar aquest text. Sense el seu treball 
la publicació no seria avui una realitat.

Desitgem que aquesta publicació sigui útil  als professionals que treballen en l’àmbit 
del voluntariat oncològic i  contribueixi, en últim terme, a la finalitat que guia la nostra 
tasca: millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer i la dels seus familiars.

Josep Morell i Miro

President
Federació Catalana d’Entitats 

Contra el Càncer (FECEC)

Anna Garcia Pasqual 

Coordinadora del Grup de Treball 
Federació Catalana d’Entitats 

Contra el Càncer (FECEC)
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LA FECEC 

La Federació Catalana d’Entitats Contra el 
Càncer (FECEC) és una entitat de segon 
nivell que agrupa 13 organitzacions que 
treballen des de diferents perspectives 
per millorar la qualitat de vida dels paci-
ents oncològics i la de les seves famílies.

Constituïda l’any 2001, la FECEC va néi-
xer amb l’objectiu d’integrar esforços en 
la lluita contra les malalties oncològiques 
a Catalunya. La FECEC dóna servei a les 
seves entitats federades i desenvolupa 
programes en les àrees de divulgació, 
prevenció i recerca, alhora que fomenta el 
voluntariat en aquest àmbit. L’any 2008 va 
declarar-se entitat d’utilitat pública. 

Entitats membres 

ACROSS - Associació Catalana per a la 
Recerca Oncològica i les seves implicaci-
ons Sanitàries i Socials  

AFANOC - Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de Catalunya  

Associació Catalana D’Ostomitzats  

Associació Fènix d’ajuda i suport contra 
el càncer 

Fundació DOMO 

Fundació Internacional Josep Carreras 
per a la Lluita contra la Leucèmia 

Fundació Privada d’Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia 

Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Onco-
lògica ONCOLLIGA Barcelona 

Fundació Oncolliga Girona - Lliga cata-

lana d’ajuda al malalt de càncer 

Lliga contra el càncer Comarques de 
Tarragona i Terres de l’Ebre 

Lliga contra el Càncer de les Comarques 
de Lleida 

Osona contra el Càncer 

Fundació Roses contra el Càncer 

Els objectius de la FECEC 

a. Aplegar les entitats contra el càncer a 
Catalunya i sostenir-ne la representació 
d’àmbit estatal i internacional, així com in-
tercanviar experiències entre les diferents 
entitats contra el càncer a Catalunya. 

b. Obtenir recursos per a les entitats fede-
rades, ja sigui a través de suport logístic 
i d’assessorament, com d’organització i 
coordinació de campanyes de recollida de 
fons, com qualsevol altra mena d’activitat 
encaminada a aquesta finalitat.

c. Donar suport i cooperar en projectes 
concrets amb les entitats federades.

d. Realitzar accions concretes d’informa-
ció, divulgació i sensibilització sobre les 
malalties oncològiques i la seva proble-
màtica específica.

e. Educar des del punt de vista sanitari 
sobre les causes del càncer i a la seva pre-
venció.

f. Promoure i dur a terme estudis de re-
cerca sobre el càncer, ja sigui en l’àmbit 
epidemiològic, preventiu, clínic o social.

g. Impulsar la creació, coordinació i promo-
ció de grups de voluntaris per realitzar tota 
mena d’activitats de lluita contra el càncer.
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h. Impulsar la formació i docència de per-
sonal mèdic i sanitari en el tractament es-
pecífic del càncer, així com divulgar entre 
els especialistes els nous avenços en el 
camp mèdic quant al guariment d’aquesta 
malaltia.

i. Realitzar qualsevol altra activitat que tin-
gui per objectiu lluitar contra el càncer en 
l’àmbit territorial de la Federació.

EL PROGRAMA 
DE FOMENT DEL 
VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT 
ONCOLÒGIC  

La FECEC considera que el voluntariat su-
posa un suport fonamental per a les en-
titats en la realització dels diferents pro-
jectes que porten a terme, alhora que és 
un element molt important per a la millora 
de la qualitat de vida dels pacients amb 
càncer i la de les seves famílies. 
 
Per aquest motiu, una de les línies de tre-
ball dins del Pla Estratègic de la FECEC és 
el foment del voluntariat. Amb aquest fi, 
es realitzen diferents activitats destinades 
a oferir serveis a les entitats, com poden 
ser els espais de formació i de trobada del 
voluntariat: 
 
Sota aquestes premisses, la FECEC organitza: 

Curs de Voluntariat en l’àmbit oncològic: 
espai de formació i d’aprofundiment diri-
git a persones voluntàries que desenvolu-
pin la seva tasca en l’àmbit oncològic. Està 

organitzat conjuntament amb la Federació 
Catalana de Voluntariat Social a través de 
la seva escola de Formació de Voluntariat. 

 
Sessió Voluntaris pregunten: espai de 

trobada i reflexió per a voluntaris que de-
senvolupen la seva tasca directament amb 
pacients i familiars, per resoldre dubtes i 
com a espai addicional de suport per a la 
realització de la tasca. 

Trobada de Voluntaris en l’àmbit Onco-
lògic: espai anual de trobada per a tots els 
voluntaris i voluntàries que desenvolupen 
la seva actuació en el camp de l’oncolo-
gia, que fa possible l’intercanvi d’experi-
ències, la reflexió conjunta, alhora que en 
fa un reconeixement explícit i transversal 
com a col·lectiu que actua amb objectius 
compartits.

Grup de Treball de Coordinadors de 
Voluntariat, en què els responsables dels 
grups de voluntariat de les entitats fede-
rades poden intercanviar experiències, 
posar en comú, compartir informacions, 
plantejar dificultats i reflexionar conjunta-
ment.

LES RECOMANACIONS 
D’UN GRUP DE 
COORDINADORS DE 
VOLUNTARIAT 
 
El Grup de Treball de Coordinadors de 
Voluntariat s’ha reunit des de l’any 2006 
i, fruit del treball fet en aquestes reunions, 
es va anar recollint, en forma d’actes, un 
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material divers fet de reflexions comunes, 
d’informació compartida, d’experiències i 
dificultats en la implementació de progra-
mes de voluntariat i en la gestió directa 
dels voluntaris. 

Amb el propòsit de donar forma a aquest 
material i de fer-lo útil per als membres 
del grup, però també per que fos útil per 
a d’altres coordinadors de voluntariat, va 
néixer finalment la idea d’elaborar una pu-
blicació que en recollís els aspectes més 
importants. 

Aquest document n’és el resultat.
Vol recollir el resultat de les sessions de 
treball que han dut a terme un grup de co-
ordinadors de voluntariat oncològic de la 
FECEC i oferir-lo a les entitats del sector.  

Es tracta d’un seguit d’informacions posa-
des en comú, contrastades amb el dia a 
dia, un conjunt de definicions consensu-
ades, reflexionades i sintetitzades. Senzi-
llament, unes recomanacions que poden 
resultar útils per a la gestió directa de 
programes de voluntariat en l’àmbit on-
cològic.



3.-
El voluntariat en 
l’àmbit oncològic
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El voluntariat és el conjunt de persones 
que dedica una part del seu temps a re-
alitzar una acció al servei dels altres o de 
la comunitat en general, sense una contra-
prestació econòmica o material, i que ho 
fa en el marc d’una organització o entitat 
de voluntariat. Aquesta seria una de les 
moltes definicions possibles de volunta-
riat, d’ampli abast i que inclou diferents 
tipus de voluntariat. 
 
Dels diferents àmbits d’actuació del vo-
luntariat, el Voluntariat Social és el que té 
per objecte de l’acció les persones i els 
col·lectius amb necessitats especials, amb 
situacions o característiques problemàti-
ques o de mancances.  
 
Sortosament, Catalunya disposa d’una tra-
dició associativa i de voluntariat de llarg 
recorregut i són moltes les persones que 
s’han organitzat, des d’una opció de solida-
ritat i de participació, per ajudar a aquells 
col·lectius que ho puguin necessitar. 
 
Una qüestió fonamental a remarcar és que 
el voluntariat ha d’estar emmarcat dins 
d’una organització de voluntariat. Cal dei-
xar sempre ben fixat aquest principi per 
entendre que el voluntariat és una acció 
que ha de ser duta a terme sota uns parà-
metres determinats i dins d’una estructura 
organitzativa: una entitat. 
 
L’àmbit de la salut i l’atenció a les neces-
sitats específiques de les persones malal-
tes és un  sector que ha generat, tradicio-
nalment, molts programes de voluntariat. 
L’àmbit de l’oncologia no és una excepció.

Totes les entitats que formen la FECEC 
són entitats professionalitzades, tant des 
del punt de vista de la gestió com des de 
la perspectiva de l’oferta dels serveis que 
proporcionen a pacients i familiars, però 
totes han inclòs en la seva activitat diària 
la figura del voluntari. Per fer-ho possible, 
és necessari tenir ben definits els rols d’un 
i altre col·lectiu. Les entitats han identifi-
cat les principals mancances dels pacients 
oncològics i les dels seus familiars, i han 
posat en funcionament un conjunt de ser-
veis per pal·liar aquelles necessitats que 
no estan cobertes. S’han dotat de profes-
sionals per tirar endavant els programes 
d’atenció directa al malalt i, a la vegada, la 
gestió directa de l’entitat, però un dels pi-
lars fonamentals per fer possible aquests 
programes, fins i tot per fer-los viables i 
més eficients, ha estat incloure el suport 
del voluntariat, ja sigui en atenció direc-
ta, en la gestió de la mateixa entitat, en la 
captació de fons, o en òrgans de govern.  
 
Entès així, el voluntariat es converteix en 
un important suport per a la entitat en la 
consecució dels seus objectius, i suposa 
un valor afegit determinant en la quali-
tat i efectivitat de molts programes. Per 
acabar, cal considerar que incloure pro-
grames de voluntariat i treballar, conjun-
tament, personal assalariat i voluntariat, 
en la consecució dels objectius marcats, 
és un element distintiu i definitori de les 
mateixes entitats. 
En l’àmbit oncològic, en el treball per aten-
dre i donar resposta a les necessitats que 
la malaltia provoca, als seus efectes i al seu 
impacte, el voluntariat esdevé quelcom 
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essencial per fer possible espais de com-
panyia, de proximitat i de presència ama-
ble i desinteressada, sense cap paràmetre 
de vincle professional amb el malalt. 
 
El càncer és una malaltia molt present i de 
gran incidència en la societat actual, i tam-
bé ho és l’impuls solidari de la ciutadania, 
tant de la que ha estat afectada de forma 
propera per la malaltia, com de la que no 
n’ha estat però hi és sensible, per oferir 
ajut i participar en les diferents propostes 
per fer-hi front. 
 
En l’àmbit oncològic, a grans trets, el vo-
luntariat té per missió: 
 

Millorar la qualitat de vida de les perso-
nes afectades per malalties oncològiques 
i oferir suport quant als efectes que la ma-
laltia i el tractament tenen en la seva vida i 
en la dels seus familiars. 

Promoure actuacions destinades a sensi-
bilitzar la societat sobre el càncer i sobre 
les dificultats associades a la malaltia que 
afronten les persones que la pateixen. 

Promoure actuacions de prevenció de la 
malaltia i de promoció de la salut, a través 
de campanyes d’informació, de comuni-
cació o de participació ciutadana. 

Per acomplir aquesta missió, les persones 
voluntàries poden oferir el seu temps i la 
seva participació des de diferents pers-
pectives, portant a terme una actuació de 
voluntariat que pot ser molt diversa pel 
que fa al tipus d’acció. En totes i cadascu-

na de les formes,  el suport del voluntariat 
resulta indispensable per que les entitats 
de voluntariat puguin fer possible els pro-
jectes. Cal recalcar que la tasca del volun-
tari ha d’estar emmarcada dins les direc-
trius de l’entitat amb la qual col·labora. 
Aquesta és la responsable de definir els 
objectius que vol perseguir el seu progra-
ma de voluntariat.

Diferents tipus d’actuació: diferents for-
mes de voluntariat, totes elles útils i ne-
cessàries 

Una consideració important és que el ti-
pus de tasca desenvolupada pels volunta-
ris pot ser molt diferent d’un programa a 
l’altre, però totes són formes de volunta-
riat necessàries per a l’entitat i subjectes 
a un important compromís. Sigui al costat 
d’un malalt de càncer fent un acompanya-
ment o a la seu de l’entitat corresponent 
fent tasques de suport administratiu, sigui 
al carrer participant en una campanya de 
prevenció determinada, en un domicili 
proporcionant un descans o prenent de-
cisions des dels òrgans de govern: tot 
és voluntariat en l’àmbit oncològic. No 
és més voluntariat -o més important-, el 
que forma part d’un programa de volun-
tariat hospitalari que el que està destinat 
a desenvolupar un suport administratiu o 
logístic a l’entitat.

TIPUS DE VOLUNTARIAT 
 

Voluntariat hospitalari: és aquell que fa 
tasques d’acompanyament, d’entreteni-
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ment i de suport lúdic i educatiu a les 
persones malaltes en les seves estades a 
l’hospital o en centres de salut. Ofereix es-
pais de companyia i suport emocional, de 
suport a la solitud, de préstec de material, 
de descàrrega i respir familiar, a la vega-
da que contribueix al funcionament dels 
diversos programes terapèutics. Té per 
objectiu millorar la qualitat de vida dels 
malalts, i intenta fer més fàcil i agradable 
l’estada hospitalària als col·lectius de ma-
lalts ingressats en els serveis sanitaris. 

Voluntariat testimonial: és aquell que 
ofereix el testimoni, l’experiència de ma-
laltia viscuda en primera persona, i l’expli-
ca a les persones que travessen per una 
experiència similar. Es tracta de persones 
que han estat molt pròximes a la malal-
tia, ja sigui per haver estat malaltes o per-
què són familiars de pacients. Coneixen 
de prop els problemes físics i emocionals 
que comporta la malaltia i compten amb 
l’experiència i el temps suficient per haver 
superat tots aquests aspectes. Compartei-
xen l’experiència i els recursos i informen 
sobre aquests aspectes per donar suport 
als malalts, amb l’objectiu d’ajudar-los en 
l’adaptació funcional a la nova situació. 

Voluntariat domiciliari: és aquell que fa 
tasques d’acompanyament, d’entrete-
niment i de suport lúdic i educatiu a les 
persones malaltes en les llargues estades 
al domicili. Fa arribar el suport, la presèn-
cia del voluntariat, allà on el pacient està 
moltes estones i, sovint, molt sol: al pro-
pi domicili. Està format per persones que 
ofereixen espais d’acompanyament, però 

també d’entreteniment i de joc, que fan 
possible estones de respir familiar i que 
donen suport als malalts amb ajuts pràc-
tics per facilitar-los l’autonomia personal i 
contribuir al descans del cuidador princi-
pal i/o de la família. 

Voluntariat de suport logístic: es tracta 
d’aquells grups de voluntaris que no solen 
tenir contacte directe amb el malalt. Col-
laboren en l’organització i el desenvolupa-
ment de les activitats organitzades per les 
entitats (conferències, actes solidaris, etc.), 
en la captació de recursos (acaptes) o bé 
donant suport en tasques administratives i 
de gestió de l’entitat. 

Voluntariat d’òrgans de govern: són les 
persones que pertanyen a les juntes direc-
tives o patronats de les diferents entitats. 
Fan una tasca de representació, gestió i 
administració de cadascuna i de la matei-
xa FECEC, o d’altres plataformes o enti-
tats de segon nivell.



4.-
Disseny, creació i 
gestió d’un programa 
de voluntariat en 
aquest àmbit
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LES FASES PRÈVIES 
 
Disseny del projecte  

Abans de posar en funcionament un pro-
grama de voluntariat, abans d’iniciar les 
campanyes de captació, d’entrevistar als 
candidats i de implementar el programa, 
cal dissenyar el projecte. 
 
L’entitat té ben detectades quines són les 
necessitats a atendre i ha de definir, en 
conseqüència, quin ha de ser el paper 
del voluntariat, quin rol ha de tenir i qui-
nes activitats ha de desenvolupar. Caldrà 
també reflexionar sobre la relació que tin-
drà el personal voluntari amb el personal 
assalariat, i quins mecanismes d’interacció 
i coordinació entre ambdós col·lectius es 
posaran en funcionament. 
 
En l’àmbit oncològic, molts dels progra-
mes de voluntariat es porten a terme en 
els mateixos centres hospitalaris on els 
malalts de càncer reben tractament. Els 
voluntaris acompanyen els malalts en els 
seus ingressos hospitalaris, en les seves 
visites periòdiques a l’Hospital de Dia per 
rebre tractament; per tant, una de les di-
mensions fonamentals que cal tenir pre-
sent en dissenyar i posar en funcionament 
un programa de voluntariat hospitalari 
serà el centre sanitari on tingui lloc. Cada 
centre presenta les seves característiques i 
especificitats, una estructura organitzativa 
diferent i unes normes determinades. En 
funció del tipus de malalt, de si es tracta 
d’un nen o d’un adult, de les caracterís-
tiques de la unitat d’hospitalització, etc. 

caldrà posar en funcionament un tipus de 
recurs d’acompanyament o un altre, pen-
sar espais de joc i de distracció, o només 
d’acompanyament, o si seran més adients 
unes franges horàries que unes altres. 
 
S’aconsella tenir present aquesta dimensió 
des de l’inici i dissenyar el projecte tenint 
en compte les necessitats expressades 
des del mateix centre sanitari.  Cal esta-
blir unes pautes concretes amb el centre i 
definir, conjuntament, quina serà la funció 
dels voluntaris, on s’ubicaran, quins me-
canismes de coordinació es posaran en 
marxa, etc. 
 
L’escenari de relació idoni és el de la sig-
natura d’un conveni de col·laboració entre 
el centre sanitari i l’entitat que estableixi 
un marc de relació entre ambdues parts 
i que defineixi el marc d’actuació del vo-
luntariat. Cal citar la guia editada per la 
Federació Catalana del Voluntariat Social 
com a eina útil per implementar progra-
mes de voluntariat en l’àmbit hospitalari i 
Sociosanitari (1). 
 
Definició del perfil de voluntariat 

Serà molt funcional establir quin és el per-
fil de voluntariat idoni. 
 
En aquest aspecte, cada entitat estableix 
el perfil segons els seus objectius, segons 
les seves necessitats, segon l’estil, l’ide-
ari o la visió de l’entitat, i pot buscar els 
perfils de voluntariat que més s’adeqüin al 
programa i a l’actuació concreta que hau-
rà de portar a terme. 
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El perfil es pot definir tenint en comp-
te moltes variables, com ara edat, sexe, 
coneixements, competències, etc., però 
serà important connectar aquestes varia-
bles a dimensions que tenen en compte 
aspectes més actitudinals, d’habilitats so-
cials, de capacitat de treballar en equip, 
d’adaptació a normes i pautes específi-
ques i d’experiències vitals prèvies. 
 
En l’àmbit oncològic es molt freqüent 
comptar amb persones que volen ser vo-
luntàries, que han passat, o estan passant, 
per una experiència de malaltia o per una 
pèrdua molt significativa d’algun familiar 
que va patir càncer. Aquest és un element 
important a tenir en compte per adequar 
amb precisió les autèntiques motivacions 
i les expectatives a allò que realment serà 
l’actuació de voluntariat, i també per te-
nir en consideració possibles dificultats, 
incompatibilitats, conflictes emocionals, 
dols no elaborats o altres situacions que 
farien desaconsellable iniciar un voluntari-
at en aquest àmbit, tant per a la persona 
atesa com per al mateix voluntari. 
 
El voluntariat no és una forma de passar el 
temps i, tot i reconeixent que aporta mol-
tes satisfaccions i beneficis a la persona 
voluntària, la motivació que porta a fer de 
voluntari no ha de partir d’una indicació 
terapèutica. La solidaritat envers els altres 
i el compromís personal han de ser el mo-
tor de l’acció voluntària. 
 
Per acabar, una recomanació bàsica res-
pecte al perfil més idoni del voluntariat: és 
la idea que es tracta de comptar amb per-

sones que entenguin i facin seus els ob-
jectius de l’entitat, treballant per establir 
formes per identificar els voluntaris amb 
la missió i amb els valors que defineixen 
l’organització. 

Captació del voluntariat: sistemes i mit-
jans per trobar voluntaris

Un cop definits els objectius del projecte 
de voluntariat, les funcions que farà el vo-
luntari i el perfil idoni que es necessita, cal 
buscar les persones voluntàries per imple-
mentar el programa. 
 
Els mitjans per trobar voluntaris poden ser 
molts i molt variats i dependran especial-
ment del volum i la magnitud que es vol 
donar al programa, de l’estratègia comu-
nicativa i dels mitjans de difusió i de co-
municació que tingui a l’abast l’entitat, de 
les possibilitats de fer campanyes de di-
fusió, de la trajectòria i experiència prèvia 
de l’entitat en fer campanyes i crides, etc.  
 
El territori és una variable important que 
incideix especialment en la captació de 
voluntariat. L’ancoratge i la incidència 
d’una entitat en un territori serà determi-
nant a l’hora de reclutar voluntaris. 
 
Els sistemes més utilitzats són: 
 

El boca-orella del mateix equip de vo-
luntariat, dels col·laboradors habituals i 
del col·lectiu de gent que coneix l’entitat. 
És el sistema que pot proporcionar per-
sones coneixedores de la tasca real que 
s’haurà de dur a terme. 
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Donar-se a conèixer mitjançant els diver-
sos actes que organitza l’entitat, actes de 
sensibilització, de participació ciutadana, 
activitats i festes populars. 

Donar a conèixer el programa de volun-
tariat a través del web, i el procés a seguir 
per les persones interessades, així com re-
alitzar crides específiques a través de llocs 
i pàgines web dedicades a aquest fi. 

Tirar endavant campanyes publicitàries i 
de difusió a través de mitjans de comunica-
ció, publitrameses (mailings), pòsters, etc. 

Donar-se a conèixer als agents comu-
nitaris i de participació disponibles en el 
territori com ara casals, esplais, o mitjans 
de comunicació locals.

ARRIBADA I BENVINGUDA 
DEL VOLUNTARI A 
L’ENTITAT 
 
Des del moment que una persona es posa 
en contacte amb l’entitat, sol·licitant in-
formació per ser voluntari i mostrant-hi 
interès, fins que s’incorpora a l’equip de 
voluntariat, passa un temps determinat i 
és necessari seguir alguns passos.

Cada entitat fa servir un circuit diferent i 
estableix un procés d’incorporació segons 
la seva estructura i conveniència. 
Hi ha però tres qüestions que es conside-
ren essencials per gestionar bé el procés 
d’arribada de les persones candidates a 
ser voluntaris de l’entitat, que són :  

el moment de la acollida a la persona 
interessada 

la informació inicial i com es presenta 
l’entitat

l’entrevista inicial 

Acollida del voluntari 

Si es decideix crear un programa de vo-
luntariat, o si està en funcionament i es 
fan crides per reclutar més persones, 
serà necessari establir sistemes adequats 
d’atenció i acollida per a les persones in-
teressades. És important donar la resposta 
adequada al pas endavant que ha fet una 
persona interessada a col·laborar, que ha 
fet una tria i que ha decidit posar-se en 
contacte amb l’entitat. 

La primera informació necessària: la pre-
sentació de l’entitat 

En aquests primers contactes és necessari 
presentar adequadament l’entitat, de ma-
nera que la persona interessada tingui clar 
a quina entitat s’ha dirigit, quina és la seva 
raó de ser i quins objectius i programes 
porta a terme.  
 
Això es pot fer de diverses maneres:  
 

Realitzant sessions informatives de for-
ma periòdica on es presenta l’entitat i 
s’expliquen els trets bàsics del programa 
de voluntariat. 

A través d’un fulletó o document infor-
matiu que presenti breument l’entitat i els 
funcionament dels programes de volunta-
riat. 
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Donant la informació verbalment a les 
persones que s’interessin, en el primer 
contacte. 

L’entrevista 

Iniciat ja el procés d’incorporació, és im-
prescindible realitzar una entrevista perso-
nal amb el candidat, dedicant-li el temps i 
l’espai adequat, que ens permetrà conèi-
xer i apropar-nos més a la persona esta-
blint-hi el clima de confiança adequat. 

Per a les entitats els objectius principals 
de l’entrevista són: 
 

Conèixer el candidat, el seu perfil, la 
seva experiència anterior, si té vivències 
significatives relacionades amb el càncer 
i quines motivacions el mouen. 

Aclarir els seus dubtes respecte a l’enti-
tat i al programa de voluntariat. 

Ajustar les expectatives del candidat a la 
realitat del voluntariat. 

Fer una primera valoració per conèixer 
la idoneïtat del candidat per poder fer tas-
ques de voluntariat. 

Algunes de les qüestions importants que 
hauria d’incloure una entrevista són: 

Donar la benvinguda i acotar breument 
els motius pels quals es fa l’entrevista. 

Demanar dades personals.  

Identificar el mitjà pel qual el voluntari 
s’ha assabentat de l’opció. 

Demanar l’experiència prèvia en volun-
tariat i si ha seguit una formació prèvia. 

Presentar breument l’entitat en la qual 
s’opta a fer un voluntariat. 

Explicar de manera breu els tipus de vo-
luntariat que es poden fer a l’entitat. 

Demanar preferències davant les dife-
rents opcions que se li plantegen. 

Preguntar sobre les expectatives crea-
des: quina espera que serà la seva tasca 
com a voluntari, què creu que pot donar i 
què espera rebre a canvi. 

Preguntar sobre els motius de l’interès 
per la malaltia, pel col·lectiu triat i quina 
relació té amb la malaltia, esbrinant si ha 
estat o està en tractament, si algun fami-
liar proper la pateix i en quin grau i fase 
es troba, o si hi ha hagut alguna pèrdua 
molt recent. Es recomana esperar entre 2 i 
3 anys abans que la persona que ha viscut 
molt de prop la malaltia, faci un voluntari-
at d’acompanyament.

Demanar disponibilitat horària, i especi-
ficar quin tipus de compromís horari i fre-
qüència és necessari pactar.

Indicar que és necessari seguir el circuit 
formatiu que l’entitat tingui previst, i pre-
guntar sobre la disponibilitat i possibilitat 
de fer la formació.  
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Cada entitat no fa l’entrevista en el mateix 
moment. Mentre que algunes entitats fan 
la sessió informativa, presenten l’entitat 
i la realitat del voluntariat i després fan 
l’entrevista a les persones que segueixen 
interessades, d’altres fan la primera entre-
vista a tothom, i algunes estableixen una 
segona entrevista, en alguns casos amb 
un altre professional de l’entitat. 

En tot aquest procés, adaptat doncs a l’or-
dre i al ritme que cada entitat estableixi, 
és útil lliurar per escrit la informació bà-
sica sobre l’entitat i sobre el programa de 
voluntariat, afavorint que el candidat en 
pugui fer una relectura. 

Finalitzada aquesta primera fase d’entrada 
en contacte i selecció, és necessari fer sig-
nar un full de compromís al futur voluntari 
en el moment de la incorporació a l’enti-
tat, en el qual es comprometi a acceptar 
les normes i pautes establertes, i que li 
doni entrada a l’equip de voluntariat. En 
els annexos, trobareu exemples de full de 
compromís. 

S’inicia en aquest moment una segona 
fase, d’incorporació pròpiament dita, en la 
qual pren especial importància la formació 
inicial de voluntariat.

LA GESTIÓ DEL 
VOLUNTARIAT: PROCÉS 
D’INCORPORACIÓ I 
D’ACOMPANYAMENT AL 
VOLUNTARI 
 
La Formació

Component clau per al correcte funciona-
ment d’un programa de voluntariat, la for-
mació ha de ser un element essencial del 
programa de voluntariat. En aquest sentit, 
cada entitat adopta les mesures més con-
venients i estableix els seus propis circuits 
formatius. Actualment, hi ha diferents for-
mes de plantejar la formació del voluntari-
at, en funció del tipus d’entitat, trajectòria 
i valors, ja sigui oferint una marc teòric 
inicial o integrant l’acció voluntària amb 
l’experiència.  
 
Una proposta formativa de voluntariat, en 
la seva forma inicial, ha de capacitar les 
persones voluntàries per situar-se davant 
del col·lectiu al qual es dirigeix l’acció, i 
aquest aspecte, en major o menor mesura, 
ha d’estar contemplat en el disseny del Pla 
Formatiu, atès que incidirà directament en 
la qualitat de l’acció. 
 
En l’àmbit de l’oncologia, totes les entitats 
estableixen en la seva formació inicial con-
tinguts sobre: 

Introducció, definicions i conceptes so-
bre voluntariat. 

Coneixements bàsics sobre l’àmbit de la 
salut, de la malaltia, aspectes emocionals, 
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psicològics, aportant visions diferents des 
dels diferents professionals que treballen 
en l’àmbit oncològic. 

Reflexions sobre la tasca, sobre l’actu-
ació concreta, sobre les mesures especí-
fiques d’higiene i de seguretat, sobre els 
límits del voluntariat, sobre allò que no 
s’ha de fer, sobre quines són les actituds 
adequades davant de determinades situa-
cions, sobre els drets i deures del volunta-
riat, sobre el drets dels pacients, etc. 
 
Addicionalment, s’aconsella entendre la 
formació com un procés constant i com 
un objectiu en sí mateix, establint una 
proposta de formació continuada que ofe-
reixi espais de formació en diferents àrees. 
Es tracta d’oferir eines, espais de reflexió, 
espais d’aprofundiment, en determinades 
dimensions, sobre la relació amb persones 
malaltes, sobre l’acompanyament, al vol-
tant de la gestió de les emocions, sobre la 
mort i el dol, o sobre recursos útils com el 
joc,  l’autonomia i la dependència, etc. 
 
La motivació 

El voluntari, per definició, compta amb 
una sèrie de motivacions que el porten i el 
fan ser voluntari. Són totes aquelles raons 
que li han fet prendre la decisió o és aque-
lla manera de ser i d’entendre la vida que 
l’han empès a fer un pas endavant. 
 
No obstant això, la motivació pot ser ente-
sa també com una dimensió sobre la qual 
l’entitat ha de vetllar. Per diferenciar-la de 
l’anterior, podríem anomenar-la com una 

forma d’incentivar el voluntari, d’animar-
lo, d’ajudar-lo en la tasca i de tenir-ne 
cura. 
 
Alguns elements útils per a aquest procés 
que incideixen en la motivació del volun-
tari  poden ser: 
 

Reconèixer la tasca del voluntari, ver-
balitzant aquest reconeixement i oferint 
espais de trobada per fer-ho, mitjançant 
reunions de seguiment o trobades infor-
mals periòdiques. 

Informar sistemàticament de les activi-
tats de l’entitat per a la qual treballa per 
donar sentit a la seva tasca i emmarcar-la 
en un conjunt, desenvolupant eines de co-
municació que facilitin aquest procés. 

Acompanyar  el voluntari en la seva tas-
ca per resoldre dubtes, compartir experi-
ències, i fer-ne un seguiment acurat. 

Participar en actes lúdics i socials per 
crear vincle i sentiment de pertinença a un 
grup. 

Formar continuadament el voluntari per-
què tingui eines i recursos per afrontar la 
seva tasca, per resoldre dificultats i facilitar 
respostes en casos de dubte, i per apro-
fundir en la consciència social que el mou. 

La fidelització 

Serà útil tractar d’incidir sobre la fidelitza-
ció del voluntari amb l’entitat, com un ele-
ment que dóna consistència al programa 
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de voluntariat i que omple de significat 
l’actuació de voluntariat. 
 
No és tracta solament de garantir la con-
tinuïtat de la tasca i de la relació entre vo-
luntari i entitat, sinó de fer sentir partícip 
el voluntari dels projectes de l’entitat, in-
cidint en el seu sentiment de pertinença 
a l’equip i a l’entitat, i posant l’accent en 
la seva vinculació a un projecte comú i no 
tant en una tasca. 
 
Un reflexió possible gira entorn a la dura-
da òptima en què un voluntari ha d’estar 
realitzant una tasca. En aquest punt, es 
produeixen moltes variacions entre col-
lectius i entitats però és útil tenir present 
aquest aspecte, doncs pot alertar quan 
es produeixen processos de burn-out.  
Aquesta síndrome “té una alta incidència 
entre aquelles persones el treball de les 
quals implica un contacte directe amb al-
tres persones, i es defineix com un estat 
d’esgotament físic, mental i emocional 
provocat pel fet d’estar implicat durant 
un llarg període de temps en situacions 
d’elevada demanda emocional.” (2). 
 
Es planteja doncs la necessitat de tenir 
determinats indicadors per detectar els 
voluntaris que no poden desenvolupar la 
tasca que estaven duent a terme d’acord 
amb els paràmetres adequats. Per fer-ho, 
és útil poder observar de manera directa 
la tasca dels voluntaris i implicar el psicò-
leg en el seguiment, si l’entitat en disposa, 
fent possible un espai per al voluntariat. 
 
Moltes entitats tenen plantejats sistemes 

de rotació del voluntariat per diferents 
àrees, oferint als voluntaris col·laborar en 
tasques administratives quan, per exem-
ple, no és possible la continuïtat en l’aten-
ció directa als malalts. No es tracta tant 
de filtrar i desestimar les persones que no 
encaixen, sinó de determinar on poden 
realitzar una tasca de col·laboració. 

El seguiment i la coordinació 

Esdevé estrictament necessari un segui-
ment correcte dels programes de volun-
tariat per donar un feedback adequat, per 
donar el corresponent retorn de l’activitat, 
per que el voluntari se senti acompanyat i 
recolzat. L’entitat ha de tenir establerts es-
pais de seguiment dels diferents progra-
mes de voluntariat , de manera sistemàti-
ca i per a cadascun d’ells, i això ha d’anar 
de la mà d’una estratègia de comunicació 
pensada per a l’equip de voluntariat.  
Igualment, una bona gestió dels progra-
mes de voluntariat requereix tenir garan-
tits mecanismes per a una coordinació 
adient de tasques i de processos. 

Esdevé molt desencoratjador per a una 
persona voluntària percebre que l’orga-
nització a la qual pertany no realitza una 
coordinació correcta del programa o no 
porta a terme un seguiment adequat. 
 
Portar a terme un seguiment sistemàtic i 
realitzar una coordinació correcta apor-
tarà informacions valuoses sobre el grau 
d’acompliment i eficàcia i sobre les possi-
bles incidències, dificultats, noves neces-
sitats, etc., però també orientarà sobre el 
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grau de satisfacció dels voluntaris i sobre 
el seu estat. 
 
El sistema més utilitzat per les entitats és 
el de reunions periòdiques entre coordi-
nador i voluntaris per revisar la tasca que 
realitzen els voluntaris. Es recomana tam-
bé la presència in situ del coordinador, allà 
on s’acompanyi el pacient (domicili, hospi-
tals, etc.). 
 
La dimensió emocional 

Un tema ineludible en els programes de 
voluntariat que atenen persones malaltes 
és la vida en si, en totes les seves fases, i 
també en el moment final. Això té, sens 
dubte, un efecte en la dimensió emocio-
nal de la persona i és necessari tenir-ho 
present sempre. Per als coordinadors de 
voluntariat és tot un repte afrontar la ges-
tió dels equips davant les pèrdues, la mort 
i el dol, processos que estan constantment 
en marxa en aquest tipus de programes i 
que tenen un alt impacte emocional que 
no es pot ignorar. Treballar en el camp de 
l’oncologia implica, necessàriament, tenir 
present la salut i la malaltia, la vida i la 
mort. El voluntariat no n’està al marge.  
 
Aquesta serà una de les funcions impor-
tants del coordinador, alhora que un rep-
te, i ha d’estar establert com un dels ob-
jectius de la seva gestió. Es tractarà doncs 
de  vetllar per una gestió saludable de les 
emocions que aquest fet pot provocar en 
l’equip de voluntariat, i donar-hi el suport 
correcte i la resposta adient en les situaci-
ons que ho requereixin. En especial, cal-

drà evitar que el voluntari pugui crear situ-
acions de dependència del pacient envers 
la tasca del voluntari. 
 
No podem pretendre que les pèrdues no 
afectin l’equip de voluntariat, perquè ho 
faran. Però sí que podem establir sistemes 
per detectar aquest impacte emocional  
i podem tractar d’ajudar als voluntaris a 
gestionar les emocions de manera funci-
onal i saludable, fixar sempre el seu rol en 
el lloc adequat  i treballar la pèrdua i el 
dol com una dimensió present, constant i 
necessària en l’acompanyament a malalts.  
 
La societat actual nega en moltes ocasions 
la mort en lloc de viure-la com un procés 
natural que forma part de la vida. Aques-
ta negació suposa en molts casos que no 
es resolgui correctament el dol i, en el cas 
del voluntariat, suposa obviar una fase de 
la vida molt present en l’acompanyament i 
el suport a malalts. 
 
Algunes de les dimensions útils que es po-
den treballar amb el voluntariat, en relació 
a la mort, són: 
 

L’experiència vital prèvia, les pèrdues 
pròpies i els dols elaborats prèviament, 
com quelcom que es posarà en joc en el 
voluntariat. 

La dignitat, com un dret fonamental en 
la vida i també en la mort. 

El llenguatge no verbal, com l’eina de co-
municació per excel·lència que es posa en 
funcionament quan no es pot parlar i pel 
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qual els voluntaris han d’estar entrenats. 

Pactes de silenci, com un dels mecanis-
mes que moltes famílies posen en funci-
onament per tractar d’adaptar-se a un 
procés molt dolorós en el qual, sovint, el 
voluntari es veu implicat. 

Confidencialitat, com un dret fonamen-
tal de la persona malalta i un deure priori-
tari del voluntariat. 

Un element d’especial importància a tre-
ballar amb el voluntariat és com situar-
se davant de persones malaltes, amb les 
quals no es pot fer una activitat concreta o 
mantenir una conversa. Té a veure amb la 
gestió del silenci que, sovint, suposa una 
dificultat especial. En aquest tipus de situ-
acions, cal ajudar el voluntari perquè pot 
sentir que si no fa, o no diu, no és útil. 
 
En l’acompanyament a malalts, és essen-
cial treballar el concepte de la presència, 
com una de les formes de suport més im-
portants. Sovint, no cal dir ni fer: només 
cal ser-hi. 

El reconeixement 

És necessari dedicar un temps i un espai 
a reconèixer la tasca i la dedicació als vo-
luntaris i voluntàries, que, tot i que no ac-
tuen moguts esperant el reconeixement, 
agraeixen que se’ls agraeixi el temps, la 
gratuïtat i el compromís adquirit.  
 
El reconeixement por tenir diverses for-
mes i pot ser més institucional o més col-

loquial però, en tots els casos, ha de ser 
sincer i s’ha de correspondre amb la tasca 
realitzada. Hi ha fórmules per fer un reco-
neixement formal, com ara un certificat, 
un obsequi o un agraïment per escrit.  
 
Altres formes de reconeixement poden 
ser més informals, o indirectes, però molt 
efectives, com ara implicar al voluntari en la 
pròpia gestió del programa, consultar-lo en 
la presa de decisions, comptar amb ell per 
a determinats actes de representació, etc. 
 
A escala institucional, es fa un reconeixe-
ment a la tasca del voluntari el 5 de desem-
bre, el Dia Internacional del Voluntari. La 
conselleria de Governació i Administració 
Públiques és qui actualment té les compe-
tències de voluntariat i lliura els Premis del 
Voluntariat de Catalunya. Paral·lelament, 
la FECEC, conscient de la importància del 
reconeixement de la tasca del voluntariat 
en les entitats federades, organitza des del 
2005, la Trobada de Voluntariat en l’Àmbit 
de l’Oncologia, a principis de juny.  
 
El compromís 

El compromís és un altre dels aspectes a 
treballar amb els voluntaris, atès que mas-
sa freqüentment no queda ben fixat. 
 
El compromís es pot formalitzar a  través 
d’un document, en què les parts, entitat 
i voluntari, es comprometen a mantenir 
els pactes als quals s’ha arribat, quant a la 
concreció de tasques, l’acceptació de nor-
mes, l’ús correcte de les dades personals, 
la confidencialitat, etc. 
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Establir un compromís defineix correcta-
ment l’actuació de voluntariat, li dóna con-
sistència i proporciona un marc d’actuació 
més clar. És necessari pactar amb el volun-
tari quin dia de la setmana pot compro-
metre’s, quina o quines tasques portarà a 
terme, que avisi si no pot assistir a la feina, 
i amb quina freqüència l’assumirà. Cal fer 
entendre al voluntari que el seu compro-
mís és més ampli, que va més enllà de la 
mera execució d’una tasca concreta i que 
el compromís autèntic és el de pertinença 
a una entitat, amb uns objectius compar-
tits, de treball en favor d’un col·lectiu de-
terminat, en aquest cas el de les persones 
malaltes de càncer. 
 
D’altra banda, cal remarcar que el compro-
mís no és unidireccional, no té un sentit 
exclusivament, el del voluntari en vers la 
organització, sinó que ha de ser recíproc. 
Hi ha un compromís de l’entitat envers als 
seus voluntaris fet d’aspectes concrets i 
formals, però també d’altres que es vincu-
len més amb els valors de l’organització, 
que es reflecteixen en el tracte diari i que 
han d’estar clars per a tots els que formen 
l’organització. 
 
El compromís amb el voluntariat no sola-
ment afecta al coordinador de voluntariat, 
sinó que és competència de totes les per-
sones que treballen a l’entitat. 

Finalització de la relació : la desvinculació 

De la mateixa manera que es treballa en el 
procés d’arribada i incorporació del volun-
tariat a l’entitat, cal tenir cura del procés 

invers, del final de la relació i de la desvin-
culació. Parlar de gestió del voluntariat no 
inclou només aquelles fases del cicle del 
voluntariat en les quals hi ha acció, sinó 
que també inclou les fases en les quals 
aquesta acció es pot haver acabat. 
 
Poden ser molts els motius que porten un 
voluntari a finalitzar la seva actuació i  la 
seva col·laboració amb l’entitat: canvis en 
la disponibilitat, qüestions personals o la-
borals, fets i fases vitals que deixen de fer-
ho possible, perquè ja no senti la neces-
sitat, perquè hagin desaparegut les moti-
vacions inicials que l’hi van portar, perquè 
s’hagi desmotivat o cremat, etc. 
 
Hi ha molts motius però és necessari vigi-
lar el procés, detectar quines han estat les 
causes de l’acabament, reconèixer i agrair 
la tasca feta, la col·laboració, i mantenir la 
comunicació i el contacte posteriorment, 
ja sigui amb enviaments d’informació, al-
guna trucada telefònica, etc.

ASPECTES FORMALS I 
NORMATIUS 
 

Adequació als principis establerts a la 
Carta del Voluntariat de Catalunya, recone-
guda pel Parlament de Catalunya en la re-
solució 98/V, de 29 de maig de 1996, per la 
qual s’estableixen els Drets i Deures del Vo-
luntariat. La trobareu en l’apartat 6 d’aquest 
manual, corresponent als annexos. 

Contractació d’una pòlissa d’asseguran-
ça del voluntariat, com un dret fonamental 
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del voluntariat de ser cobert pels riscos 
derivats de la seva actuació de voluntari-
at i pels danys que, de forma involuntà-
ria, pugui causar a tercers per raó de la 
seva acció voluntària. Per part de l’entitat 
és obligat contractar una assegurança de 
voluntariat.  

Establiment d’una política de protecció 
de dades, tal com marca la legislació vi-
gent (3) al respecte, per la qual es garantirà 
la confidencialitat i seguretat en el tracta-
ment de les dades personals, necessàries 
per poder procedir amb el programa. Tro-
bareu un exemple en l’apartat 6 d’aquest 
manual, corresponent als annexos.

Signatura de convenis de col·laboració 
amb els centres sanitaris on es desenvolu-
pin alguns programes de voluntariat, per 
donar forma i marc a la presència de vo-
luntariat. Esdevé necessària la Definició, 
pactada amb els centres, de l’actuació 
del voluntariat. Trobareu un esquema dels 
principals punts a incloure en un conveni 
en l’apartat 6 d’aquest manual, correspo-
nent als annexos

Signatura d’un full de compromís per 
part del pacient o tutor, quan el pacient és 
menor d’edat, per a casos d’atenció domi-
ciliària, on quedi constància de la deman-
da que es fa a l’entitat.



5.-
La figura del 
coordinador de 
voluntariat



29

LA TASCA DEL 
COORDINADOR DE 
VOLUNTARIAT 

No totes les entitats disposen de la figu-
ra d’un coordinador de voluntariat, però 
és aconsellable designar un responsa-
ble d’aquest col·lectiu, que atengui a les 
persones voluntàries i es faci càrrec de la 
relació d’aquestes persones amb l’orga-
nització. 
 
La responsabilitat de coordinador pot re-
caure en un mateix voluntari que assumeixi 
funcions de coordinació i gestió del grup 
o en una persona assalariada que tingui 
aquesta competència, de forma exclusiva 
o en combinació amb altres funcions. 
 
En qualsevol cas, les funcions del coordi-
nador de voluntariat han d’estar ben defi-
nides i delimitades i han de ser recolzades 
per la resta de l’equip tècnic. 
 
Funcions del coordinadors de voluntariat 
o processos en què el coordinador pot 
participar: 
 

Disseny dels programes de voluntariat. 

Implementació i posada en funciona-
ment dels programes de voluntariat.

Captació de voluntaris: recerca, entrevis-
ta de selecció i classificació.

Formació de voluntariat, tant en el pro-
cés inicial com en el continuat.

Acompanyament i supervisió del procés 
d’incorporació.

Coordinació i enllaç entre els voluntaris, 
l’entitat i el centre sanitari on s’executa el 
programa.

Assignació i supervisió de tasques dels 
voluntaris.

Gestió i coordinació dels calendaris i ho-
raris.

Seguiment de la tasca dels voluntaris, 
resolució de dubtes, facilitació d’eines i 
recursos als voluntaris per afrontar la seva 
tasca. 

Establiment de canals de comunicació 
entre entitat i voluntariat. 

Convocatòria i conducció de reunions de 
seguiment del programa de voluntariat. 

Proposta i organització de trobades in-
formals i festes per al voluntariat. 

Motivació i fidelització de voluntaris, 
cura i suport emocional. 

Establiment dels límits, ajudant els vo-
luntaris en les dificultats que puguin pre-
sentar-se.

Atenció a noves necessitats que puguin 
sorgir.

Coordinació amb altres programes d’a-
tenció i intervenció de l’entitat. 

Avaluació del programa. 

Gestió de dades i processos de comu-
nicació. 

Cada entitat té organitzades aquestes 
funcions de manera diferent, segons l’es-
tructura i el volum del seu programa de 
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voluntariat. Hi ha entitats que ho concen-
tren tot en una figura de coordinador de 
voluntariat, i d’altres que reparteixen les 
tasques de gestió entre el coordinador, el 
psicòleg, el treballador social, els forma-
dors, etc.

HABILITATS CLAU I 
RECOMANACIONS 

És difícil enumerar el conjunt d’habilitats 
que hauria de tenir un coordinador de vo-
luntariat per portar a terme les seves fun-
cions de manera correcta.

És obvi que haurà de tenir, entre d’altres, 
capacitat de lideratge i habilitats de nego-
ciació i gestió de persones, però les com-
petències del coordinador de voluntariat 
van més enllà de les estrictament lligades 
a la gestió diària. El coordinador és sovint 
el referent, el lligam amb l’organització, la 
cara visible i el punt de comunicació i de 
retorn de l’activitat. 
 
El coordinador de voluntariat ha de com-
partir la visió de l’entitat i mostrar un grau 
de coherència amb la seva visió personal 
i proximitat amb el fenomen del volunta-
riat. Molt probablement, esdevindrà difícil 
o incoherent, la gestió d’un programa de 
voluntariat feta per una persona que no 
entengui l’essència i el valor afegit que 
duu intrínsec el voluntariat. 
 
La coordinació del voluntariat s’orienta 
cap a dues direccions. 

D’una banda, el coordinador de voluntari-
at ha de donar resposta, a través del bon 
funcionament del programa de volunta-
riat, al col·lectiu de persones per al qual 
treballa l’entitat, en aquest cas, els malalts 
de càncer. 
 
 D’altra banda, però, el coordinador de vo-
luntariat haurà d’atendre i donar resposta 
a la voluntat de participació, al desig de 
col·laborar de les persones voluntàries. 

Es tracta, doncs, d’atendre les necessitats 
determinades d’un col·lectiu, el de les 
persones malaltes de càncer, i de donar 
resposta, al mateix temps, a la demanda 
de participació d’un altre col·lectiu, el del 
voluntariat.  
 
L’atenció a les persones malaltes és l’ob-
jectiu primer i de base, i requereix una res-
posta integral i basada en l’excel·lència, 
tant com sigui possible.  
 
La gestió del voluntariat demanda cada 
vegada més una resposta professional i 
també que es compleixin una sèrie de pa-

Malalts
Famílies
Usuaris

Voluntariat
Persones

interessades
Ciutadania

COORDINADOR DE VOLUNTARIAT
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ràmetres d’excel·lència, com ara formació, 
coordinació, etc. 
 
El treball del coordinador de voluntariat 
ha d’estar centrat en aquesta doble exi-
gència. 
  
Habilitats útils per al coordinador de vo-
luntariat:

Capacitat de lideratge i empatia. 

Habilitats de comunicació verbal i no 
verbal. 

Habilitats de negociació i de resolució 
de conflictes. 

Capacitat per escoltar de manera activa. 

Capacitat per observar, intuir i interpre-
tar l’interlocutor. 

Saber agrair i reconèixer la tasca del vo-
luntari. 

Saber donar feedback a les necessitats 
del voluntari. 

Mostrar interès i disponibilitat envers 
l’altre.

Capacitat per dirigir i gestionar una di-
nàmica de grup. 

Capacitat per crear idesenvolupar un 
sentiment de pertinença i d’equip. 

Capacitat per marcar els límits als volun-
taris. 

Mereix un esment especial la capacitat de 
treballar en equip i la voluntat de treballar 
en xarxa, amb d’altres entitats del sector o 

amb altres organitzacions de voluntariat.  

En aquest sentit, es considera necessària, 
més que no pas aconsellable, la participa-
ció en espais d’intercanvi, de posada en 
comú amb d’altres entitats i amb altres 
coordinadors de voluntariat. La gestió del 
voluntariat planteja diàriament nous rep-
tes que poden ser atesos molt millor si es 
plantegen des del treball en xarxa i el tre-
ball compartit, com podrien ser l’espai de 
coordinadors de voluntariat de la FECEC o 
els que proposa la FCVS, així com la parti-
cipació en espais de formació per a coor-
dinadors de voluntariat, com els que pro-
posa la FCVS o la Fundació Pere Tarrés.



6.-
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