DRETS i DEURES DEL VOLUNTARIAT D’”ESTIU JOVE” DE PROIDE
Aquest document pretén informar dels DRETS i DEURES que s’emmarquen en el programa de voluntariat
de l’ESTIU JOVE d’aquesta entitat. Un cop l’entitat de Joves La Salle Catalunya hagi considerat com a vàlid
el perfil de la persona candidata per participar en un projecte de desenvolupament durant 30 dies a Amèrica
Llatina dins dels mesos de juliol o agost, l’acceptació de les condicions descrites en aquest document per
part del voluntari/a esdevé imprescindible per vehicular entre totes les parts implicades el millor
desenvolupament de les activitats i l’ús i coneixement de la informació que es relaciona amb aquesta
experiència. Caldrà ser llegit atentament, signar-se, i fer arribar la darrera pàgina a PROIDE.

DRETS del Voluntariat:
1. Rebre informació, formació i suport, eficaç i amb suficient antelació, per al correcte
desenvolupament de les tasques que li siguin assignades, així com conèixer el redactat del projecte
al qual s’insereix.
2. Ser tractat sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
3. Comptar amb el recolzament de la institució amb la que col·labora, el responsable del seu equip i les
persones que el composen.
4. Participar del disseny, elaboració i avaluació del projecte en el què col·laborarà.
5. Participar en l’estructura de l’entitat i opinar sobre el treball que aquesta realitza.
6. Ser assegurat contra els riscos que poden desprendre’s del seu treball voluntari, incloent les
possibles responsabilitats civils enfront de tercers.
7. Ser reemborsat, tant com sigui possible, dels ingressos que ha efectuat a PROIDE, si finalment
alguna causa major impedeixi la seva participació a l’ESTIU JOVE.
8. Ser reemborsat per les despeses realitzades en la seva activitat voluntària.
9. Disposar d’una identificació acreditativa de la seva condició de voluntariat.
10. Realitzar les seves activitats mai per sota d’unes condicions mínimes de seguretat i higiene.
11. Rebre certificacions de la seva participació en els programes i projectes de voluntariat, que podran,
en el seu cas, com a reconeixement del seu valor social, ser objecte de valoració en el seu
currículum.
12. Disposar dels mitjans i recursos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, amb la
consideració de les condicions del context on s’emmarca aquesta.
13. Interrompre, si ho desitja, definitivament la seva relació voluntària amb l’entitat, un cop finalitzin els
3 nivells del programa ESTIU JOVE.

DEURES del Voluntariat:
14. Presentar a PROIDE el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (adjuntar-lo amb l’acceptació
signada d’aquest document de DRETS DEURES, i lliurar-lo a la primera trobada presencial de l’1
d’abril).
15. Acollir-se al programa de l’ESTIU JOVE i respectar els seus 3 nivells de realització, que són:
FORMACIÓ, VIVÈNCIA I IMPLICACIÓ.
15.1. Dins dels compromisos de FORMACIÓ del voluntariat:
15.1.1. Realitzarà un primer nivell de formació dos cursos abans de l’experiència de camp
15.1.1.1. Aquesta formació serà pautada i dinamitzada per Joves La Salle
Catalunya, i PROIDE podrà participar en alguna de les sessions per
estimular la mirada més oportuna sobre el Sud.
15.1.2. Realitzarà un segon nivell de formació que s’inserirà dins de la formació habitual
del programa ESTIU JOVE que realitzen altres voluntaris i voluntàries. Amb el
Curs d'Introducció a la Solidaritat per al Desenvolupament de 30 hores de
formació a l’Aula Virtual (6 setmanes) + el Curs de Preparació del Viatge de 64
hores de formació i convivència (1 matinal de dissabte + 2 caps de setmana),
ambdues preparacions pretenen transmetre el següent:
15.1.2.1. MÒDUL 1 CISD: Les Organitzacions per a la Justícia Global. Oferir
una panoràmica de la tipologia existent d’ONG’s, el treball, el codi ètic i
de conducta de les mateixes, i la lògica moral de les seves praxis.
15.1.2.2. MODUL 2 CISD: Drets Humans com a punt de partida. Conèixer els
conceptes bàsics dels drets humans, els principis que els regenten així
com els tractats internacionals i com interactuen amb elements claus de
l'actualitat com poden ser la migració, el terrorisme o la vigilància
massiva entre d'altres.
15.1.2.3. MÒDUL 3 CISD: Causes econòmiques de la desigualtat
global. Conèixer els orígens de la globalització econòmica i les causes
estructurals de la pobresa i la desigualtat.
15.1.2.4. MÒDUL 4 CISD: Medi ambient i desenvolupament. Conèixer els riscs
socials i ambientals de polítiques econòmiques aplicades sota una
determinada concepció de desenvolupament.
15.1.2.5. MÒDUL 5 CISD: Conflictes i cultura de pau. En un món en constant
crispació, volem donar a conèixer claus per entendre els factors
exògens i endògens que provoquen la majoria dels conflictes actuals
així com una radiografia de les tendències i l’evolució dels conflictes
armats, les tensions i els processos de pau al món.
15.1.2.6. MÒDUL 6 CISD: Moviments migratoris abans, ara i després. Els
moviments migratoris han format part de l’ésser humà des de sempre i
al llarg del temps han compartit unes característiques i causes comuns
que treballarem en aquest mòdul. També aprofundirem en conceptes
com la interculturalitat, el relativisme o l’universalisme cultural entre
d’altres.

15.1.2.7. MÒDUL 7 CISD: Perspectiva de gènere en la cooperació per al
desenvolupament. Reconèixer la importància del paper de la dona en
la construcció de societats justes, integradores i d’oportunitats.
15.1.2.8. MÒDUL 8 CISD: Salut mundial. Quines son les pandèmies i epidèmies
més comuns? Quins són els factors que les provoquen? És cert que no
tenen cura o són les malalties un negoci per a la indústria farmacèutica?
Quin paper juguen els medicaments genèrics? Què és la OMS?
15.1.2.9. MÒDUL 9 CISD: L’educació per a la transformació del
Sud. Reflexionar sobre la temàtica específica de l’educació en els
països del Sud, com a un dels instruments més importants per
aconseguir el desenvolupament i el benestar social de les poblacions.
15.1.2.10. MÒDUL 10 CISD: Alternatives a l’altre món possible. Reflexionar
sobre els nostres hàbits quotidians i com aquests poden ser el principal
actiu per corregir les iniquitats del nostre món.
15.1.2.11. CONTINGUT 1 CPV: De La Salle al món. Donar a conèixer l’origen
missioner i vocacional de La Salle per al desenvolupament dels pobles
empobrits.
15.1.2.12. CONTINGUT 2 CPV: Què és, què fa PROIDE. Presentar l’entitat,
desenvolupant els seus principis d'actuació i la seva trajectòria.
15.1.2.13. CONTINGUT 3 CPV: Què vol dir ser voluntari. Oferir una aproximació
sobre les idees clau del voluntariat, allò que implica i la seva importància
per a l'enriquiment personal i el desenvolupament de la nostra societat.
15.1.2.14. CONTINGUT 4 CPV: Detall dels projectes d’estiu. Conèixer en detall
els projectes a realitzar durant l’estiu pels quals es necessita comptar
amb voluntariat.
15.1.2.15. CONTINGUT 5 CPV: Codi deontològic del voluntariat. Reflexionar
sobre el paper del voluntari en la seva actuació en el projecte d’estiu,
així com informar-lo de la comunitat que l’acull.
15.1.2.16. CONTINGUT 6 CPV: Experiències passades E.S. Acostar-se a
experiències passades d'altres grups en els mateixos projectes (veure el
punt 17.2.3.3.), i així oferir al voluntari un espai d'intercanvi de dubtes
pragmàtics sobre el país i el projecte que treballarà.
15.1.3. Amb tot, PROIDE vol assegurar que els integrants dels grups de voluntariat
realitzen una convenient preparació i cohesió grupal per aconseguir, abans i
després de la vivència, objectius fonamentals com:
15.1.3.1. Conèixer, però també comprendre, els reptes globals que ens criden a
prendre posicionament i actuar.
15.1.3.2. Limitar la categorització humana del "nosaltres" i "ells", ja que ens
sentim moguts per la fraternitat universal.
15.1.3.3. Compartir els valors i principis de l’entitat per representar-la en la seva
acció voluntària.
15.1.3.4. Obtenir tots els detalls que permeti al voluntariat sentir-se segur en la
nova realitat en la qual s’endinsarà.

15.1.4. Condicions de la FORMACIÓ:
15.1.4.1. Que hagi superat la formació teòrica equivalent al Curs d'Introducció a
la Solidaritat per al Desenvolupament, per poder accedir al Curs de
Preparació del Viatge, i poder participar així, al programa de l’ESTIU
JOVE
a) La forma de superar el Curs d'Introducció a la Solidaritat per al
Desenvolupament és la següent:
- Havent realitzat aquest curs, o un de similar, almenys en els
darrers 5 anys
- Superant el test a distància que es farà a la finalització del curs
b) La forma de superar el Curs de Preparació del Viatge és la
següent:
- Havent assistit a un mínim del 80% de les hores
15.2. Dins dels compromisos de VIVÈNCIA de l’experiència:
15.2.1. A nivell econòmic:
15.2.1.1. Pagarà un preu final de 1.590€. Aquest import cobreix:
a) El bitllet d'avió
b) L’assegurança de viatge de 30 dies
c) La formació del Curs d'Introducció a la Solidaritat per al
Desenvolupament, i el Curs de Preparació del Viatge
d) L’estada en el projecte, que contempla:
- Tots els allotjaments des de l’arribada fins a la sortida del
projecte
- Totes les manutencions des de l’arribada fins a la sortida del
projecte
- Tots els desplaçaments interns des de l’arribada fins a la
sortida del projecte
15.2.1.2. Aquests imports s’abonaran a PROIDE en diferents moments:
a) El primer pagament (50€)1 es realitza a partir del moment que es
comunica l’acceptació de la candidatura (febrer) i serveix de paga i
senyal, alhora que activa la formació online del Curs d'Introducció a
la Solidaritat per al Desenvolupament.
b) El segon pagament (1.090€)2 es realitza abans del 15 d’abril.
c) El tercer pagament (450€)3 es realitza abans del 30 de juny.

1

La paga i senyal no serà reemborsable si la persona decideix cancel·lar el seu voluntariat. Només ho serà si PROIDE no pot
finalment ubicar a aquella persona en algun projecte, o l’acaba considerant no pertinent per a l’ESTIU JOVE.
En cas de cancel·lar la participació, aquest import només podrà ser reemborsat si el motiu fos contemplat a l’assegurança de
viatge que PROIDE adquireix per a la persona.
2

15.2.1.3. S’exclou del preu final de l’ESTIU JOVE
a) El cost de tramitació del visat (si correspon)
b) El cost de les vacunes que es recomana rebre4
c) Les despeses generades de les activitats i períodes de lleure
15.2.2. A nivell de funcionament:
15.2.2.1. Seguirà i complirà les instruccions que s’imparteixin en el
desenvolupament de les activitats encomanades
15.2.2.2. Cuidarà i farà bon ús dels recursos materials que es posin a la seva
disposició per al desenvolupament de la seva activitat, així com emprar
degudament les acreditacions i distintius de l’organització que se’ls
atorguin
15.2.2.3. S’esforçarà a la bona convivència amb el grup de PROIDE i a
l’adaptació al medi i equips locals amb els que s’hagi de desenvolupar
l’acció
15.2.2.4. Rebutjarà qualsevol contraprestació material que pogués rebre de les
persones beneficiàries o d’altres persones
15.2.2.5. Respectarà el codi deontològic del voluntariat en la seva actuació:
a) Comprèn que la finalitat de la cooperació de la teva entitat, i la teva
pròpia, és desaparèixer, fer-se innecessaris
b) El verb que has de conjugar és el de cooperar, no el de donar
c) Ajuda a la contrapart local a protagonitzar el projecte
d) Estimula a que creixi en la contrapart local i en la comunitat
beneficiària la confiança en sí mateixa i la seva autoestima
e) Respecta la cultura local i considera l’univers simbòlic que determina
la seva realitat
f) Evita el nord-centrisme en les teves anàlisis i en la teva conducta
g) Abandona tota idea paternalista i assistencialista
h) No pretenguis resoldre el que et sembla un problema amb
compensacions materials
i) No t’enganyis ni enganyis: el poder està igualment repartit
j) La meta del teu treball no és ser estimat pels pobres
k) Atén al procés, és el fonamental
l) És una oportunitat per compartir, per aprendre i comprendre i per
créixer. Aprofita-la

Aquest import, sumat a la paga i senyal podrà ser deduït en un 75% a la declaració de Renda de l’any següent en els seus
primers 150€; la part restant deduiria un 35%. En tracta d’un import 100% reemborsable en cas de no viatjar finalment.
3

4

PROIDE identificarà amb un document al voluntari per tal que pugui servir de descompte o exempció al centre de vacunació.

15.2.3. A nivell d’avaluació i reproducció de l’experiència:
15.2.3.1. Realitzarà una avaluació de l’experiència sota el format que PROIDE té
dissenyat
15.2.3.2. Assistirà a la Trobada de Socialització d’experiències i lliurarà en ella:
a) Vídeo de la vivència (sota el patró que suggereix PROIDE), que serà
exposat als altres grups participants a l’ESTIU JOVE.
b) Sis (6) fotografies digitals per a l’àlbum del voluntariat de PROIDE (2
de grup, 2 de treball i 2 de lleure) + una selecció de les millors 50
fotografies5.
c) Relat de l’experiència, en format digital, de màxim 1 full, per a
l’àlbum del voluntariat de PROIDE.
d) Avaluacions individuals i avaluació comuna.
e) Artesania encarregada per PROIDE.
15.2.3.3. Estarà disposat/da a comunicar la seva vivència dins del Curs de
Preparació del Viatge de l’any següent
15.2.4. Condicions de la VIVÈNCIA:
15.2.4.1. Que tingui almenys 18 anys en el moment d’emprendre l’experiència.
15.2.4.2. Les preferències de destinació del voluntariat JOVE no són plantejables
perquè és Joves La Salle Catalunya, en coordinació amb PROIDE, que
determinaran el projecte més adient i necessari a desenvolupar a
Amèrica Llatina
15.2.4.3. Les persones repetidores d’un any consecutiu no gaudeixen de
preferència i només s’incorporaran a l’ESTIU JOVE en el cas que actuïn
com a coordinadors/es o que hi haguessin places vacants per conformar
un grup (grups màxim de 12 persones)
15.2.4.4. En cas que un grup disposi d’alguna quantitat econòmica al marge de la
que aporta PROIDE per al desenvolupament d’un projecte, caldrà
comunicar-la a l’entitat per tal d’anticipar a la contrapart una altra acció a
desenvolupar.
15.2.4.5. PROIDE i Joves La Salle, en causes extremes i debatudes internament,
es reserva el dret d’admissió de qualsevol participant fins al darrer
moment, no retornant econòmicament el que es descriu a la nota al peu
del punt 15.2.1.2
15.3. Dins dels compromisos d’IMPLICACIÓ del voluntariat:
15.3.1. Estar disposat/da a comunicar la seva vivència en els centres educatius de La
Salle Catalunya i altres espais que es puguin considerar d’interès per les tasques
de sensibilització de PROIDE.
15.3.2. Considerar la possibilitat de formar part de l’Equip de Dinamització de Voluntariat
de PROIDE almenys pel període d’un curs escolar.
5

La cessió d’aquestes fotografies dóna dret a qualsevol ús divulgatiu que vulgui donar-li l’entitat en relació a la seva tasca

15.3.2.1. Aquesta contribució permet concebre l’ESTIU JOVE com a una
proposta àmplia i integral que condueix a la persona a esdevenir agent
de canvi dins de la nostra societat.

PROIDE es compromet a:
16. Fer possible els DRETS que té el voluntariat com a tal.
17. Respectar, tant com ho permeti la definició dels grups, la destinació i les dates preferents pel
voluntariat per desenvolupar la seva acció d’ESTIU JOVE.
18. Aportar informació de com gestionar els visats d’aquells grups que per destinació es requereixi.
19. Proporcionar al voluntari/a un certificat conforme és membre de l’entitat per a que això serveixi en
l’obtenció de descompte o gratuïtat en la seva tramitació de vacunes.
20. Proporcionar al voluntari/a una identificació acreditativa de la seva condició de voluntariat i
pertinença a l’entitat.
21. Aportar una determinada quantitat econòmica per a la compra d’artesania local per a les
transaccions en els espais de Comerç Solidari de PROIDE.
21.1. Això implica que encara que no pugui vendre’s com a Comerç Just (i d’aquesta manera en
diem Comerç Solidari), el grup ha d'assegurar aconseguir productes a preus dignes per al
venedor i de considerar que allò reuneix les mínimes garanties laborals i de respecte al
medi ambient que se li exigeix al Comerç Just.
21.2. L’artesania vindrà acompanyada d’un llistat d’aquest material amb el seu cost en moneda
local.

JOVES LA SALLE es compromet a:
22. Definir els grups, generar la seva animació i realitzar el primer nivell de formació i cohesió, dos
cursos previs al moment del camp de treball.
23. Subvencionar parcialment les despeses de l’ESTIU JOVE, en una quantitat acordada amb
PROIDE.
24. Aportar una determinada quantitat econòmica per a l'acompliment del projecte i l’estada del grup.
25. Designar un o més coordinadors en cada grup de voluntariat. Aquest o aquests desenvoluparan les
següents funcions:
25.1. Serà el punt de referència de PROIDE, la contrapart i el grup, i l’intermediari entre aquests
tres.
25.1.1. Mitjançarà els diferents conflictes entre el grup i amb PROIDE i la contrapart que
poguessin sorgir durant l’experiència de preparació, execució i socialització.
25.2. Dinamitzarà les trobades necessàries de preparació del viatge i cohesió del grup.

25.3. Administrarà el 50% de l’aportació de Joves per a l’acompliment del projecte, i el 50% de
l’aportació de PROIDE en concepte de despeses d’estada del grup. L’altre 50% de cada
partida, PROIDE ho transferirà a la contrapart.
25.4. Administrarà l’import de la compra d’artesania local que PROIDE haurà encarregat al grup
(si s’escau).
25.5. Rebrà de PROIDE:
25.5.1. Les quantitats econòmiques citades.
25.5.1.1. Signarà el document de recepció d’aquests diners.
25.5.2. Material didàctic (si s’escau) que caldrà repartir amb el grup per dur fins al
projecte.
25.5.3. Els fulls d’avaluació de tots els membres, responsabilitzant-se de crear al final del
projecte l’activitat d’avaluació, registrant un únic document que sintetitzi l’opinió del
grup.
25.6. Lliurarà a PROIDE, a la trobada de Socialització d’experiències, allò descrit en el punt
15.2.3.2.

La CONTRAPART es compromet a:
26. Definir les tasques que realitzarà el voluntariat abans de l'arribada del mateix, i amb el grup abans
de l'inici de les activitats
27. Designar una persona que oficiarà el contacte i serà el referent local del grup de voluntaris
28. Rebre al grup a la seva arribada i assegurar la provisió de transport des de l'aeroport fins al lloc
d'acció del grup (si s’escau)
29. Realitzar les sessions que consideri oportunes per a la difusió de la realitat social en la qual
s’introdueix el grup i la presentació del projecte, així com la definició de les tasques que realitzarà
el voluntariat
30. Oferir al grup unes condicions dignes (però sempre contextualitzades) d'allotjament, alimentació i
mobilitat
31. Oferir al grup un desenvolupament de les activitats sota formes garantides de seguretat i higiene
32. Garantir, en la màxima mesura del possible, la seguretat física del grup i tenir plans eficaços de
cobertura sanitària per a ell

Jo, ........................................................................ amb DNI .......................................,
com a voluntari/a per participar a l’ESTIU JOVE de PROIDE de l’any...........,
ACCEPTO
les condicions descrites en aquest document de DRETS i DEURES del Voluntariat i em
comprometo a respectar i fer respectar les exigències expressades en el mateix.
........................................., a dia ..................................... de 20......
Signatura

Aquest darrer full caldrà ser emplenat a mà i enviat escanejat a proide@fundacioproide.org , en
el moment de realitzar el primer pagament (paga i senyal) de l’ESTIU JOVE. El document
original es lliurarà a la primera trobada del Curs de Preparació del Viatge.

