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INTRODUCCIÓ

L’associació Viu Autisme, neix de la iniciativa de pares i mares amb fills al seu càrrec,
amb TEA

(trastorno del espectre autista) i TGD (trastorn generalitzat del

desenvolupament), amb la finalitat de brinda’ls-hi les oportunitats i millora de la seva
qualitat de vida, tant en l’àmbit personal com social i educatiu. El nostre camp d’acció
es centra en donar una atenció acollidora i personalitzada a les famílies y sensibilitzar
el nostre entorn més immediat: escola, atenció sanitària, recursos del entorno
sociocultural.
JUSTIFICACIÓ

L’associació Viu Autisme, des del moment de la seva fundació sempre ha tingut
col·laboradors de manera lliure i voluntària que ens han proporcionat el seu temps,
per tal de poder desenvolupar les diferents activitats realitzades per l’entitat. S’ha de
dir, que perquè els ciutadans s’impliquin més amb la nostra associació, se’ls ha de
sensibilitzar, motivar i conscienciar de diferents maneres de participació en la nostra
associació, i això es fa mitjançant el voluntariat.
Per un altre banda, pensem que la tasca de voluntariat és molt important perquè
complementa la diferents tasques i funcions que realitzen els professionals, és a dir, els
voluntaris no han de substituir els professional, sinó que constitueixen un suport per
aquests.

FORMACIÓ

 Bloc 1: Què és el voluntariat i què suposa? (2 hores)
 Bloc 2: Treballarem sobre el TEA (diagnòstic, tractament, etc) i la persona amb
TEA (6 hores).
 Bloc 3: Informar sobre els valors i línies d’actuació de la nostra Associació
(objectius, finalitats, etc). (2 hores )
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APORTACIONS DEL VOLUNTARIAT

Enriquiment de l’Associació mitjançant la seva participació.
Donar suport en les diferents tasques encomanades.
Generació i elaboració de noves idees creatives.

APORTACIONS DE L’ASSOCIACIÓ ENVERS ELS VOLUNTARIS

Proporcionar formació bàsica que serveix per a qualsevol programa de
voluntariat.
Proporcionar valors ètics i morals de l’associació.
Aportar creixement i desenvolupament personal mitjançant les experiències
viscudes.
Reconeixement per part de l’Associació de la importància de les tasques dels
voluntaris.

PERFIL DELS VOLUNTARIS

Tenir compromís amb l’entitat, per tal de poder desenvolupar les seves tasques
en les millors condicions.
Ser una persona responsable i amb una actitud positiva que pugui ajudar i
dona suport als professionals en la realització de les diverses activitats dels
diferents projectes que tenim en marxa.
Ser una persona motivada i amb ganes d’aprendre.

FUNCIONS DELS VOLUNTARIS

Acompanyar i donar suport als professionals en la realització de les activitats
dels diferents projectes que tenim en marxa.
Col·laborar amb l’Associació en la preparació de les diferents esdeveniments
que realitza al llarg del any (Dia Mundial de conscienciació sobre l’Autisme, la
Cursa Solidària, el curs de Formació, etc).

VIU AUTISME: PLA DE VOLUNTARIAT

MOTIVACIÓ DELS VOLUNTARIS

Pel que fa a la motivació dels voluntaris pensem que és de gran importància que
aquests estiguin constantment motivats, ja que, això farà que es generi en ells un
sentiment de pertinença i compromís amb la nostra entitat. Per això, per mantenir la
motivació dels nostres voluntaris per una banda, els mantindrem constantment
informats, per tal de que puguin tenir al seu abast tota la informació necessària per
poder realitzar les seves tasques de manera adequada. I per un altre banda, tindran
una persona de referència perquè puguin plantejar tots els dubtes, problemes, etc que
tinguin durant el projecte.

GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT

La gestió del voluntariat, estarà a càrrec del coordinador de l’associació , ja que, és ell
qui farà el seguiment de tot el procés de formació dels voluntaris, i com hem esmentat
anteriorment serà la persona r¡de referència que tindran els voluntaris. Cal esmentar,
que el responsable es coordinarà amb tot l’equip professional que intervé en els
diferents projectes que tenim en marxa per tal de poder orientar de la millor manera
als nostres voluntaris.

CAPTACIÓ DELS VOLUNTARIS

Per que fa a la captació del voluntaris, es farà mitjançant un seguit de passos, en
primer lloc, és valorar les necessitats de l’associació i a partir d’aquí es mirarà quines
aportacions pot aportar el voluntariat. En segon lloc, es determinarà quines tasques
poden fer els voluntaris, quin perfil de voluntaris busquem, quants voluntaris
necessitem per poder portar a terme els nostres projectes i activitats, etc. En tercer
lloc, publicarem a la nostra Web, Blog i Facebook un formulari per tal de que tots els
interessats en participar amb nosaltres com a voluntaris el puguin emplenar online.
Finalment es farà un buidatge i selecció d’aquelles persones que compleixen amb el
perfil i els requisits que tenim plantejats en el pla de voluntariat.
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BENVINGUDA I SUPORT ELS VOLUNTARIS

Es donarà la benvinguda als voluntaris mitjançant una entrevista on se’ls explicarà els
objectius de l’entitat i quins projectes duu a terme, i un cop els voluntaris accepten
formar part de l’Associació el que es farà a continuació és realitzar el curs de formació.
Un cop acabat el curs el coordinador comunicarà als voluntaris les tasques que han de
realitzar i se’ls explicarà amb quins professionals hauran de treballar.

