El voluntariat a la Fundació
La Fundació Sanitària Mollet té com a missió ser una institució socialment
responsable, compromesa i solidària, amb vocació de servei públic i que vetlla per la
qualitat de vida i el benestar de les persones de l’entorn.
Per dur a terme aquesta missió compta amb prop de 1.200 col·laboradors, treballant
en els diferents equipaments de que disposa.
A més, la Fundació, sota el paraigües de la seva política de Responsabilitat Social
Corporativa i des de la vocació de proximitat i compromís amb les persones, obre les
portes a la ciutadania per tal que des del compromís del voluntariat puguin col·laborar
aportant valor afegit en la qualitat d’atenció a les persones usuàries.
Amb aquest objectiu articula un Pla de Voluntariat per tal de que el temps que
cedeixen les persones voluntàries a l’entitat, de manera lliure i personal, sigui de la
màxima utilitat –en termes d’eficàcia i eficiència–, tant per a la pròpia persona
voluntària com per a l’organització.
Perfil de la persona voluntària
Totes les persones que vulguin ser voluntàries a la Fundació hauran de respondre a un
perfil general que a continuació detallem, i a més caldrà que tinguin les habilitats
específiques pel lloc de voluntariat que ocupin.
El voluntari o voluntària de la Fundació és una persona:


Sensible respecte al significat i la importància del voluntariat.



Moguda per un esperit d’altruisme.



En situació d’estabilitat emocional i personal.



Que coneix la missió de la Fundació ila seva organització i funcionament.



Que s’identifica amb els seus valors: socialment responsable, honesta, propera,
professionals i innovadora.



Amb possibilitat de comprometre’s a dedicar un temps determinat de manera
periòdica a l’acció voluntària.

Drets i deures del voluntariat
La Fundació reconeix drets i deures a les persones voluntàries, segons està regulat
en els articles 8 i 9 de la Llei Catalana del Voluntariat. Entre ells destaquem els
següents:
Drets de la persona voluntària
a) Obtenir informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre
el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària.
b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat.
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c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i
llurs creences.
d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent.
e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.
f) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes
i les activitats en què col·laborin.
g) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos d’accidents i responsabilitat civil.
h) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària.
i) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.
Deures de la persona voluntària
a) Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què
participen com a compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat.
b) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència,
i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de voluntariat.
c) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
d) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els
destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres
conceptes similars.
e) Mantenir la confidencialitat de
l’acompliment de llur activitat.
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f) Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que
es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en
què participen.
g) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària.
h) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent
Cinc passes per ser voluntari social de la Fundació Sanitària Mollet
Vols ser voluntari/a? T’ho estàs pensant? No saps què fer? Et proposem 5 senzilles
passes que t’ajudaran a concretar una decisió. Són passes d’un camí que has de
recórrer tu, conscientment, sabent el que fas, sabent a on vas.
1. PENSA en els teus motius, en les teves raons
2. MIRA la diversitat de programes que t’oferim d’acció solidària. Quin d’ells et pot
despertar un major interès?
3. VALORA la teva disponibilitat, les teves capacitats, els teus interessos. Què puc fer?
4. PREN CONTACTE amb nosaltres. Envia’ns la fitxa i et trucarem per fer una
entrevista i si s’escau concretar el teu compromís
5. PARTICIPA, actua, integra’t en el programa escollit per portar a terme l’acció
voluntària.
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