PLA DE VOLUNTARIAT ACADIP

INTRODUCCIÓ
L’Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris (ACADIP) és una entitat sense ànim de
lucre fundada al 2008 i registrada al registre d’associacions amb el número 37.778. Està
declarada d’Utilitat Pública, a data 31/10/2013, amb el número 6.498.
La seva finalitat es acompanyar, atendre i millorar la qualitat de vida de les persones afectes
d’una immunodeficiència primària (IDP) i els seus familiars. ACADIP té un paper clau al nostre
país en la difusió de les IDP a la societat i als professionals sanitaris i dedica un gran esforç a
actes de difusió i sensibilització.

JUSTIFICACIÓ
Des de la seva creació, l’ACADIP ha comptat amb la col·laboració de persones que, de forma
totalment altruista i voluntària, han dedicat el seu temps al funcionament, organització i
desenvolupament d’activitats de l’associació.
Des de l’entitat és considera molt important la sensibilització i conscienciació ciutadana i una
de les millors maneres de fer-ho és a través del voluntariat.

PERFIL I FUNCIONS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES
Perfil
- Qualsevol persona major de 18 anys resident a Catalunya.
- Solidari i compromès amb el seu entorn, comunitat i societat.
- Sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn enteses com un global.
- Sensibilitzada amb les malalties minoritàries i la seva repercussió a la societat.
- Activa, dinàmica, emprenedora, responsable i disposada a assumir compromisos.
- Capaç d’actuar coordinadament en el marc de l’associació i amb les altres persones que la
conformen.
- Relacionada amb el mon social i/o del voluntariat o amb coneixement del mon sanitari.

Funcions
- Recolzament a pacients i familiars de pacients afectes d’IDP
- Col·laboració en els actes de difusió de les IDP tant de manera presencial com a través de
les xarxes socials.

- Realització de material de suport per als pacients i familiars i de difusió a la societat i els
professionals.
- Col·laboració en els actes de micromecenatge de l’associació.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT
La coordinació del voluntariat es realitza des de la junta de l’ACADIP a través del secretari/ària
de l’associació i del coordinador/a de voluntaris amb qui es posarà en contacte tota persona
interessada en entrar a formar part del grup de voluntariat de l’Acadip a través del correu
voluntariat@acadip.org.

Coordinador del voluntariat
L’Acadip disposa d’una coordinadora de voluntariat que va rebre formació específica a través
del Curs de Voluntariat en l'Àmbit de la Salut (18-19/09/2013); curs reconegut dins del Pla de
Formació del Voluntariat de Catalunya (diploma: 047068).
La coordinadora de voluntaris té com a funcions:
-

Captar i orientar a les persones voluntàries.

-

Representar al voluntariat i actuar de portaveu amb la junta d’Acadip.

-

Informar al voluntariat de les activitats previstes.

-

Seleccionar les persones per a cada activitat.

-

Organitzar i assignar les tasques i funcions del voluntariat.

-

Coordinar al voluntari i posar en contacte amb els professional mèdics quan l’activitat
ho mereix.

-

Realitzar funcions d’administració i gestió.

ACOLLIDA, INCORPORACIÓ, FORMACIÓ i COMIAT
Acollida
La coordinadora de voluntariat és la responsable de fer la primera entrevista per informar de
l’ACADIP i la seva tasca. Els informa a continuació de les necessitats de voluntariat.

Incorporació
Un cop la persona pren la decisió de voler incorporar-se al grup de voluntaris, el coordinador
decidirà el tipus de servei o activitat en la que millor pot encaixar aquesta persona.

Les dades d’aquesta persona seran introduïdes al fitxer de voluntaris de l’ACADIP i des de la
junta d’ACADIP s’enviarà una carta de benvinguda i d’agraïment al nou voluntari.

Formació
Als voluntaris se’ls hi imparteix una formació en immunodeficiències primàries. Se’ls entrega
informació per conèixer bé la malaltia i poder informar i difondre a la societat. També els
permet donar suport als familiars i pacients afectes d’una IDP.
Es promou la formació del voluntariat a través de la Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS).

Comiat
Un cop el voluntari decideix que no vol continuar prestant la seva ajuda a l’ACADIP i vol deixar
de constar com a voluntari, se li envia una carta d’agraïment per l’ajuda, esforç i dedicació. Se
li transmet la importància de la seva ajuda i els beneficis pels pacients i les seves famílies.

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS
Un cop s’ha seleccionat el projecte on cal voluntariat, la coordinadora de voluntariat fa una
crida a través de les xarxes socials de l’associació i el correu intern i pre-selecciona els
voluntaris que s’adapten més a l’activitat.
Es fa una reunió informativa amb tots els voluntaris a on se’ls explica l’activitat, objectius i
funcions necessàries del voluntari en aquell acte en concret. Es determinen i reparteixen les
tasques i horaris. Se’ls proporciona la indumentària que els identificarà com a voluntaris de
l’ACADIP i el material necessari per dur a terme l’activitat.
Si l’activitat ho mereix s’elaborarà un informe de l’activitat feta, coordinat per la coordinadora
de voluntariat.
En finalitzar cada acte s’elabora una carta o mail d’agraïment a cadascun dels voluntaris
especificant els resultats obtinguts de dita activitat i els beneficis de la seva col·laboració.
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