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PRESENTACIÓ
Benvolguts amics i amigues,
Un any més ens posem en contacte amb vosaltres per a
rendir-vos comptes de la nostra actuació realitzada al llarg de
l’any 2019 així com amb els recursos que hem comptat, i per a
poder-vos presentar el pla d’actuació del 2020 i el pressupost
que ens permeti desenvolupar-lo.
En aquests moments convulsos cal destacar dos fets que ens
marquen el present i el futur de la Federació.
El primer d’ells, com no pot ser d’altra manera, és la pandèmia
de la COVID-19, que ens afecta de ple com a ciutadans i
ciutadanes, però també ens afecta com a entitats socials i
com a voluntaris i voluntàries que desenvolupem la nostra
tasca al costat de les persones més vulnerables de la nostra
societat. En aquest sentit, des de la Federació hem estat
treballant conjuntament amb la Generalitat per a donar una sèrie de pautes d’actuació i
recomanacions, demanant les proteccions necessàries per tots aquells voluntaris que han
hagut de seguir amb la seva activitat d’acompanyament presencial en els casos en què no
ha estat possible fer suport telefònic o per videoconferència i facilitant les eines necessàries
per a fer la nostra tasca de la millor manera possible, sempre seguint les recomanacions de
les nostres autoritats sanitàries.
Penso que aquesta pandèmia ens afectarà de manera definitiva de cara al futur, i hem
d’estar molt a l’aguait amb el retorn a la vida post-confinament. Som molt conscients de
l’afectació en els valors, en els drets de ciutadania, en el mercat laboral, en l’economia de
les famílies, etc., i ens trobarem amb noves necessitats a atendre i noves famílies
vulnerables a acompanyar perquè ens en sortim tots, sense deixar a ningú a les voreres.
I l’altre fet que vull destacar i posar en valor és la celebració del 30 aniversari de la
Federació, des d’aquell llunyà any 89 en què un grup de persones liderades per Lluís Martí,
van ser capaces de començar a construir aquesta casa que ara ens aglutina a tots sota el
paraigua del voluntariat. Una intuïció convertida en realitat i que, amb la col·laboració i el
suport de totes les entitats que la conformem, procurem estar al servei de totes les
voluntàries i voluntaris del nostre país perquè puguem desenvolupar la nostra tasca en les
millors condicions possibles i amb el màxim suport en el nostre compromís cap a les
persones que, de manera sistemàtica, no se les té en compte.

Jordi Balot
President FCVS
Abril de 2020
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QUÈ FEM
Promoció comunitària del voluntariat
Des del 18 de novembre de 1989, fa 30 anys, la FCVS fomenta el voluntariat social a
Catalunya.
La primera tasca de la FCVS és sensibilitzar la ciutadania perquè descobreixi l’oportunitat
de participar voluntàriament en projectes d’entitats que busquen transformar entorns i
models socials.
La segona tasca és sensibilitzar el sector, la xarxa d’entitats i d’altres federacions
germanes, perquè acullin la intervenció del voluntariat en plans i projectes propis. Que
l’incloguin amb una mirada integradora.
La tercera, fer permeables tots els actors socials, tota la comunitat, a aquest model
d’intervenció. Convidar-los a la causa del voluntariat.
I finalment, mantenir una relació de mutu reconeixement amb l’administració pública
competent en la matèria del voluntariat, i amb l’òrgan legislatiu, acceptant la funció que li
escau a cada actor, sense envair l’espai propi de cada un, i tot fomentant un model
d’actuació en què el voluntariat hi tingui cabuda.
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Acompanyament i treball en xarxa
La FCVS fomenta el voluntariat a través del treball en la xarxa territorial, i de traslladar les
bones propostes i experiències a la xarxa global. A casa nostra no es fa res sense posar-ho
a prova abans, sense escoltar i treballar en equips locals de coordinació, en grups focals de
treball per projectes pilot, en sessions de coordinació territorial.
Tot aprenentatge és compartit i es valida amb les entitats. Les errades també s’admeten de
manera compartida. L’acompanyament ens enforteix. Segurament avancem més lentament
però ho fem de manera orgànica. Així ha estat també en el 2019 i ho és en el 2020.
En acompanyaments i/o assessoraments a entitats i a altres institucions amb relació al
voluntariat, la FCVS és percebuda com a un referent valuós per a la xarxa.

Impuls de la Responsabilitat Social - RS
A la FCVS entenem l’RS com una malla que sosté les actuacions de tots els actors i una
brúixola que les orienta cap a la transformació social. La mirem des d’una perspectiva
comunitària: tothom està cridat a transformar estructures que no afavoreixen la vida humana
ni la relació amb l’entorn. Sabem que és molt propi del voluntariat aconseguir que la malla
sigui flexible, perquè té un rol rellevant en la tasca d’humanitzar estructures injustes.
Considerem que l’RS no és un pin de posar i treure per a esdeveniments solidaris, sinó que
tota actuació ha de quedar travessada pel seu impuls transversal: tant la d’entitats, com la
de xarxes comunitàries, de territoris, de plataformes del tercer sector o plataformes de
l’Economia Social i Solidària (ESS), d’ens locals, d’universitats, de la xarxa pública de salut,
d’empreses, etc.
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COM HO HEM FET en el 2019?
Memòria d’activitats
Els nostres recursos
·

La Borsa ‘Voluntariat en un clic’

L’aplicatiu al servei de persones i d’entitats. El web al servei d’ofertes i demandes de
voluntariat. La borsa que especialitza àmbits i públics per poder arribar a més gent i nodrir
de voluntariat les entitats.
En el 2019, 236 entitats han publicat 700 ofertes a partir de les quals s’han produït 1.502
inscripcions.

·

Les formacions
El nostre catàleg anual de formacions
elaborat a petició de les entitats
territorials. I també la nostra oferta de
propostes fetes a mida de qui ens ho
sol·licita: ajuntaments, coordinadores,
federacions, equipaments, entitats no
federades, associacions d’altres àmbits,
etc.
En el 2019 s’han impartit un total de 45
formacions, a les quals hi han assistit 774
persones.

·

Les assegurances ètiques

De la ma de la corredoria ARÇ cooperativa d’assegurances, proveïm de dues pòlisses
d’assegurança a les persones voluntàries de les entitats federades i no federades. Les dues
pòlisses provenen de dues companyies asseguradores que compten amb el segell Ethsi
d’assegurança ètica.
En el 2019 s’ha assegurat a 6.348 persones voluntàries de 170 entitats contractants.

.

El Mercat Social

El nostre e-commerce que, alhora que mobilitza recursos a través de la venda de productes
i la contractació de serveis de les seves entitats sòcies, també genera coneixement i espais
de debat, promou el treball comunitari i fa permeable tota la FCVS al paradigma de l’ESS.
En el 2019, amb 38 entitats sòcies, s’ha comptat amb 693 clients i s’han venut 2.355
productes al web.

6





una facturació de 15.000€ ha estat íntegrament ingressada a les entitats sòcies
24.101 visites al web del programa
4.383 seguidors al Facebook, 2.271 seguidors al Twitter i 763 seguidors a
Instagram

En el 2019 les sortides off-line del programa han estat:





estand en la Diada de Sant Jordi, a Barcelona
taller dins la 1a Setmana del Consum Responsable, a Barcelona
estand i xerrada a la Fira d’Economia Social de Catalunya-FESC a Barcelona
taller ‘Merc’Art’ dins la 5a Fira de Nadal de Consum Responsable i ESS de
l'Ajuntament de Barcelona

Hi han participat un total de 800 persones, aproximadament.
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·

El Guanyem-hi tots

El nostre banc de recursos que mobilitza stocks en bon estat que provenen de donants
(empreses, entitats, altres institucions i particulars) cap a una segona vida reciclada al
servei de les entitats sol·licitants. També contribueix a l’estratègia global de la FCVS en
relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible-ODS a través d’una actuació local.
Durant el 2019, 64 entitats han estat receptores de 132 donacions aportades per 32 donants
 s’ha aconseguit l’estalvi de 54.125,22kg d’emissió de CO2 (gasos contaminants)
 6.810 visites al web del programa
 1.321 seguidors al Facebook, i 719 seguidors al Twitter

El Vol +

.

El nostre servei d’acreditació de competències, Vol Plus, a través de la pràctica del
voluntariat de persones incorporades a les entitats. Iniciat en el 2019, amb una petita
experiència pilot, i de la mà dels companys de la Plataforma del Voluntariado de EspañaPVE, el recurs s’ha guanyat la confiança del Consell Directiu de la FCVS.
En el 2019 s’ha realitzat la 1a sessió de treball adreçada a responsables de voluntariat i
persones voluntàries que es volen acreditar. 3 persones han estat acreditades com a
tutores i 3 persones voluntàries han acreditat haver adquirit algunes de les 7 competències
que el programa acredita. Continuarà en el 2020.

·

El Premi Lluís Martí al Valor Social
La convocatòria anual del Premi
compta amb una categoria catalana
de 4.000 € i en el 2019 ja ha comptat
amb 3 categories locals de 1.500 €
cada una.
Les quantitats íntegrament lliurades a
les entitats guanyadores provenen del
patrocini de la Fundació Bancària La
Caixa -FBLC en la categoria catalana,
i de 3 empreses per a les categories
locals. Sempre al servei de projectes
d’entitats federades que acrediten una
bona pràctica d’RS amb una empresa.

En el 2019 el Premi, en la categoria
catalana, s’ha lliurat en el marc de la celebració de la Nit del voluntariat organitzada a
Girona. S’hi han presentat 27 projectes.


entitat guanyadora de la categoria catalana:

Centre d’Acollida Assís



entitats guanyadores de les 3 categories locals:
 Fundació Banc de Recursos
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·

Fundació Hospital de Palamós
Down Lleida

El VolCor

El nostre servei/assessorament fet a mida per aquella empresa que vol mobilitzar les seves
persones treballadores a participar en una actuació de voluntariat al servei de projectes
d’entitats socials. Inclou diagnòstic, formació i acompanyament sobre el pla de voluntariat
de l’empresa sol·licitant.
En el 2019 s’han realitzat 58 assessoraments sobre voluntariat d’empresa

.

Les sessions (in) formatives
Un total de 22 sessions
realitzades des de Serveis
Generals- SG de la FCVS, per
a persones interessades a
iniciar-se en el voluntariat i a
incorporar-se en una de les
entitats federades.
En el 2019 hi han participat 106
persones.
Simultàniament, des dels 4
territoris també se n’ha fet en
centres i equipaments
educatius. Hi ha hagut un total
de 18 sessions en 15
equipaments i 554 persones
participants.

·

La Biblioteca

Un nodrit aparador de publicacions en línia, al servei de la lectura experta o de la lectura de
productes divulgatius. A poc a poc la biblioteca ha anat incorporant estudis i assajos en
anglès que provenen d’altres països.
En el 2019 s’hi han afegit 27 noves publicacions. La biblioteca conté ara 93 publicacions.

·

L’Agenda i la difusió de les entitats

Una eina web a disposició de difondre activitats, demandes, campanyes, notícies i d’altres
esdeveniments directament cuinats ‘a casa de’ l’entitat.
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En el 2019 s’ha publicat un total de 210 notícies i 151 agendes.

El Punt municipal de Voluntariat de Reus

.

La gestió periòdica d’atenció i servei a la ciutadania i a les entitats del tarragonès, a través
d’aquest espai municipal, on la FCVS hi difon recursos, assessoraments, fa formacions,
derivacions de persones, atén demandes, i d’altres, pactant-ho amb l’Ajuntament.

Els nostres projectes
·

El Grans Actius

El nostre programa comunitari d’atenció directa, que creix gradualment des de fa 8 anys. El
programa enllaça Centres d’Atenció Primària - CAPs, amb persones beneficiàries
afectades per una malaltia crònica, dependència o vulnerabilitat social, a les quals els
resulta difícil l’adhesió a tractaments mèdics i l’adaptació del calendari de visites. Les
enllaça a través de persones voluntàries del barri, grans i joves, que les acompanyen; i de
l’entitat social del barri a qui la FCVS deriva el programa, quan acaba el nostre període
d'intervenció.
En el 2019:







7 centres sanitaris han implementat el programa
2 CAPs han fet l’estudi per iniciar-lo en el 2020
15 centres sanitaris actius han rebut assessorament en matèria de voluntariat
35 persones voluntàries hi han participat
291 persones estan donades d’alta en el programa
534 visites efectuades
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.

La gestió del Radars

La nostra participació/col·laboració en
el programa Radars, municipal, de la
ciutat de Barcelona.
En el 2019:







.

242 persones voluntàries han
rebut el nostre
acompanyament: coordinació,
formació i assegurança.
10 formacions
14 reunions de coordinació
30 assessoraments a personal
tècnic
49 barris coordinats

El Mirades

El nostre programa que, amb eines pròpies de l’Aprenentatge i Servei- ApS, des de l’any
2012 es posa al servei de la comunitat educativa, adreçant-se a joves de 15 a 20 anys, en
el marc del Servei comunitari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i en
col·laboració també amb la comunitat universitària.
El programa fomenta la creativitat audiovisual de nois i noies, als quals alhora, se’ls dóna
l’oportunitat de fer i editar un reportatge al servei de cada entitat.
En el 2019, 70 alumnes de 2 centres hi han participat i han editat 6 vídeos per a 6 entitats.
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.

El Voluntariat inclusiu - Vol.in

El nostre programa Vol.in s’ha implementat als territoris de Tarragona i de Barcelona per
camins diferenciats. En ambdós casos, s’hi ha buscat el potencial inclusiu del voluntariat.
A Tarragona s’han mobilitzat 21 entitats socials i 15 persones, d’origen extracomunitari, a
les quals (entitats i persones) se’ls ha acompanyat i dotat de recursos perquè
acollissin/realitzessin tasques de voluntariat. A més, 274 persones de 26 institucions
diferents hi han col·laborat fent tasques de sensibilització.
A Barcelona s’ha desplegat amb la participació de 32 entitats federades i no federades
d’arreu de Catalunya, a través de 3 sessions dinamitzades, fins a consensuar els nous
continguts d’un annex a la ‘Guia de Gestió del Voluntariat’ de la FCVS. L’annex es
presentarà en el 2020, i recollirà els procediments necessaris per desplegar plans inclusius
de voluntariat, atenent el dret reconegut a la participació voluntària de tota la ciutadania,
sigui quina sigui la seva condició personal.
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·

La transparència i la qualitat

El programa vetlla d’una
banda, per comunicar de
manera transparent la presa
de decisions, l’exercici de la
governança, els
procediments interns i el
finançament de la FCVS. I,
de l’altra, dóna recursos a
les entitats (documentació
de consulta a la biblioteca de
Voluntaris.cat) amb relació a
les obligacions que els
comporta el compliment de
la Llei de Transparència.
En el 2019 el programa ha permès que la FCVS obtingui 3 reconeixements externs:




el segell del Balanç Social
els certificats de l’eina TransparEnt
el Premi concedit per la Confederació a la Governança de la FCVS
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Les nostres cites anuals
·

La Jornada catalana de Voluntariat i Salut

Convocatòria i edició anual de la Jornada
catalana, per a persones professionals
assalariades i persones voluntàries, implicades
en la prevenció, promoció i acompanyament de
la salut d’arreu.
Moment d’encontre, d’aprenentatges i
d’activació d’estratègies compartides en el
sector, tant de la xarxa hospitalària, com de
l’atenció primària, com de la salut mental, o
d’altres.
En el 2019 la Jornada ‘Una fotografia del
voluntariat en els centres de salut: on som i cap
on anem?’ ha estat en el Recinte Modernista
de l’Hospital de Sant Pau, i hi han participat
161 persones. El més rellevant va ser la
presentació de l’estudi encarregat a
l’Observatori del Tercer Sector: ‘El Voluntariat
als Centres de Salut de la Xarxa pública
catalana’.
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.

La sessió catalana de comunicació i transparència

El ‘Taller de comunicació i participació interna per a entitats’ ha estat útil per conèixer i
compartir eines de codi lliure i bones pràctiques en la millora de la participació interna de les
entitats.
Hi han participat 30 persones, responsables de programes i de comunicació de les entitats.
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·

Les quatre celebracions del Dia Internacional del Voluntariat

Quatre espais anuals de celebració territorial a l’entorn del voluntariat, del seu enfortiment i
del seu rol que sempre fecunda xarxes i projectes. En el 2019, en ocasió de l’obertura del
30è aniversari, arreu s’hi va llegir el Manifest de la FCVS
En el 2019 hi han participat unes 1.000 persones en total.

·

La setmana del voluntariat gironina

Convocatòria anual en què la FCVS posa altaveu i focus a les actuacions de les entitats
gironines durant cinc dies. Al bell mig de la primavera, la FCVS convoca mitjans i dóna un
missatge clar a la ciutadania: val la pena fer voluntariat. A més, convoca el concurs anual de
Relats escrits per persones voluntàries.
En el 2019 en el conjunt d’activitats de la setmana hi han participat 1.200 persones,
aproximadament.
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·

La Fira d’entitats de Girona – Festival Strenes

Un espai de trobada, aprofitant la dinàmica i el recinte del Festival Strenes, de les entitats
gironines, federades o no, enmig de l’espai públic, amb stands i dinàmiques grupals.
En el 2019 ha comptat amb unes 5.000 persones assistents.
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·

Les sessions de debat social amb la Càtedra de RS de la UdG

Sessions trimestrals de debat organitzades juntament amb la càtedra d’RS de la Universitat
de Girona, compten amb la presència de persones expertes de l’àmbit universitari, polític,
empresarial, hospitalari, etc. Mentre se sopa al restaurant La Rosaleda – Jardí degustació
de la Fundació Ramon Noguera, s’escolten i es debat al voltant de nous reptes socials.
En el 2019 s’han realitzat 3 sessions i hi han participat 108 persones.
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·

La Fira d’entitats de Lleida

Una festa al carrer de les entitats federades lleidatanes. Dinàmiques per al reconeixement
del voluntariat enmig de la ciutadania.
En el 2019 hi han participat 1.000 persones, aproximadament.

·

La Jornada de Voluntariat Social amb la Universitat de Lleida

La convocatòria periòdica amb estudiants universitaris de Lleida als quals se’ls ofereix
l’aportació d’una persona experta i se’ls mostren bones experiències de voluntariat.
En el 2019 s’ha hagut d’anul·lar per afectacions del calendari anual.

.

La Jornada de Dona i Voluntariat a Lleida

Jornada anual, a l’entorn del 8M, de
reconeixement a les aportacions de la dona
a l’impuls transformador del voluntariat
social arreu.
En el 2019 hi han assistit 120 persones.
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.

La Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès - TAST tarragoní

Una explosió de vida a la remodelada Plaça Corsini, situada en ple Mercat Central, on la
FCVS hi convoca entitats, empreses, escoles i instituts, institucions de cultura popular,
esplais, mitjans… Tots aquells agents territorials capaços d’activar projectes de
transformació al tarragonès. I posant el voluntariat en el centre de l’esdeveniment.
En el 2019 s’ha comptat amb l’assistència i participació d’unes 2.000 persones,
aproximadament.
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·

L’ Associa’t a la Festa, de La Mercè, a Barcelona

La presència de la FCVS a la plaça de
Catalunya, en el marc de la Festa Major, que
convoca l’Ajuntament de la ciutat, a través
d’un estand interactiu que dinamitza la
participació dels passejants
En el 2019 hi han participat unes 200
persones, aproximadament.
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·

Les Jornades de foment del Voluntariat i l’ESS a Barcelona

Les sessions celebrades al maig i al
novembre orientades a la formació i
l’enfortiment d’entitats, sòcies d’El Mercat
Social i d’altres, en recursos i eines per a
projectes d’ESS.
En el 2019 hi han participat unes 75
persones en total.
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La nostra comunicació
A comunicació hi treballem l’actualitat social, tant
del sector, com de la FCVS, com de les entitats.
Ho fem mitjançant tres eines: el web, els
butlletins i les xarxes socials. Són els tres
vèrtexs d’un triangle que abraça informació
pròpia i informació de la xarxa en un sentit ampli.
Any rere any, el servei creix en nombre de
visites, de consultes, de subscripcions i de
publicacions.
En el 2019:







Publiquem 22 articles d’opinió
Assolim les 80.354 visites al web
institucional
Assolim les 129.089 visites, si sumem
les dels 5 webs específics, a banda
Guanyem 946 nous seguidors a
Facebook, i arribem a un total de 6.904
Guanyem 668 nous seguidors a Twitter, i
arribem a un total de 9.126
Enviem un total de 57 butlletins amb nou
disseny:
· 13 butlletins ‘FCVS Informa’ amb informació d’interès per a federades
· 2 butlletins ‘Us mantenim al dia’ per a federades, sobre acords de CD
· 23 butlletins generals, per a públic obert, de periodicitat quinzenal
· 4 butlletins específics, adreçats a exclusivament a públic d’empresa
· 15 butlletins específics sobre continguts d’ESS i d’RS





Aconseguim 2.318 nous subscriptors als butlletins, arribant a un total de 12.791
Enviem 4 notes de premsa
Apareixem 204 vegades en diferents mitjans:
· 8 televisions
· 23 mitjans de premsa escrita
· 12 ràdios
· 162 publicacions digitals

Menció a banda, mereix Xarxanet: la nostra gestió diària del portal de continguts
informatius de caràcter social en la gran plataforma catalana de comunicació sobre
l’associacionisme i el tercer sector.
En el 2019:





Hem obtingut una puntuació de 9,03 de l’índex de qualitat de continguts.
Hem publicat 127 notícies estàndard
Hem publicat 33 productes especials (entrevistes, reportatges i llistats)
Hem publicat 90 agendes
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La nostra presència
A Catalunya som:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

membres de la junta de La Taula d’Entitats del Tercer Sector
membres del Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya -CAVC
col·laboradors amb la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació del Dept de Salut
membres de la Taula de Participació Social - TPS del Departament de Justícia
membres del Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei
col·laboradors per conveni amb la Xarxa d’Economia Social-XES
socis de l’associació Sinergia
socis de Fiare, banca ètica
col·laboradors per conveni, amb DINCAT
col·laboradors, per conveni, amb l’Associació Lectura Fàcil
col·laboradors, per conveni, amb CNPL -Voluntariat per la LLengua
membres de la Plataforma Decidim
membres del Consell Assessor de l’Observatori del Tercer Sector
membres del Consell/jurat de Respon.cat
membres del Consell/jurat de l’Institut de Drets Humans de Catalunya-IDHC

A Espanya som:
●
●
●

membres de la Plataforma del Voluntariado de España -PVE
membres del Consejo estatal de ONG de Acción Social
membres de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el
Estado Español - EAPN-ES

A Europa som:
●

membres del Centre Europeu del Voluntariat -CEV.
En el 2019 la FCVS, juntament amb la Direcció General de Joventut, ha convocat 4
sessions informatives per a les entitats territorials sobre ‘El Cos Europeu de
Solidaritat’.
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Les nostres xifres: tancament econòmic 2019
TANCAMENT ECONÒMIC 2019
INGRESSOS
Facturació de serveis a organismes públics
Facturació de serveis a entitats privades
Facturació i matrícules de formació
Facturació d'assegurances de persones
voluntàries
Quotes El Mercat Social
Quotes Guanyem-hi tots!
Quotes el TAST Social
Quotes Caminada Popular
Quotes entitats federades
TOTAL INGRESSOS PROPIS
Ingrés IRPF Dept TASiF
Subvenció bianual Dept. TASiF
Subvenció Dept. Salut
Altres subvencions Dept. TASiF
Subvenció Dept. Territori i Sostenibilitat
Subvenció Dept. de Justícia
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Girona
Subvenció Diputació de Lleida
Subvenció Diputació de Tarragona
Subvencions diverses Ajuntament de
Barcelona
Subvenció Ajuntament de Girona
Subvenció Ajuntament de Lleida
Subvenció Ajuntament de Tarragona
Subvenció Ajuntament Cambrils (Vol-in)
Subvenció Agència de Residus de Catalunya
TOTAL INGRESSOS PÚBLICS
Subvenció FBLC (Conveni de Caixes)
Altres subvencions FBLC
TOTAL INGRESSOS PRIVATS
TOTAL INGRESSOS PROPIS, PÚBLICS I
PRIVATS
DONATIUS i ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS

Real 2018

Real 2019

39.959,22
3.809,77
20.048,84

42.835,90

26.782,90
1.170,00
140,00
338,00
219,00
71.995,00
164.462,73
60.629,92
116.089,60
39.650,00
48.286,22

29.479,30
1.327,22
550,00

15.981.00

22.000,00
5.857,50

75.045,00
165.218.42
64.920,00
116.565,00
47.650.00
47.906,95
15.280,42
6.008,60
22.000,00
8.000,00

8.000,00
3.826,60

10.668,00
3.020,43

117.600,00
6.000,00
4.000,00
1.507,22

110.300,00
8.500,00
7.500,00
819,86

16.606,93
450.053,99
20.000,00
7.500,00
27.500,00

469.139,26
20.000,00
16.500,00
36.500,00

642.016,72
19.809,06
661.825,78

670.857,68
17.090,66
687.948,34
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DESPESES
TOTAL COSTOS SALARIALS

Real 2018
- 424.346,21

Real 2019
- 448.263,59

Lloguers i despeses comunitats
Reparacions i manteniment

- 4.943,13
- 14.058,08

- 5.293,58
- 13.367,56

Assegurances equipaments
Despeses oficina

- 3.061,79
- 10.284,16

- 2.518,05
- 21.246,32

Professionals externs (no formadors)
Serveis bancaris

- 23.410,42
- 2.343,65

- 41.595,08
- 2.760,86

Tributs
Subministraments

- 2.241,97
- 11.433,23

- 2.468,22
- 11.533,06

Rèntings
Despeses de representació institucional

- 18.440,86
- 5.974,47

- 21.296,19
- 6.187,66

Assegurances de voluntariat
Publicitat i materials de programes
Neteja
Formadors
Despeses sensibilització
Dietes i desplaçaments interns
TOTAL ALTRES DESPESES
Altres Pèrdues/Guanys

- 16.482,37
- 35.306,48
- 2.718,05
- 26.459,04
- 27.058,11
- 10.427,01
- 214.642,82
14.879,24

- 16.344,38
- 27.156,90
- 2.510,13
- 22.431,49
- 22.397,75
-9.202,71
- 228.309,94
- 5.767,89

Amortitzacions
Despeses financeres
TOTAL DESPESES

- 5.903,63
- 176,94
- 630.190,36

- 2.646,88
- 684.987,90

31.635,42

2.960,44

RESULTAT TANCAMENT
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QUÈ FEM en el 2020?
Pla d’Actuacions
Continuïtat
Despleguem tots aquells recursos, projectes i cites anuals que ja treballàvem durant el 2019
i que, després de ser avaluats en el marc dels objectius anuals, des del Consell Directiu i de
la direcció tècnica s’ha considerat oportú de continuar realitzant durant el 2020, incorporanthi les modificacions oportunes d’intensitat, d’esforç, de recursos humans i econòmics, de
calendari (afectat ara de ple per la COVID-19).

Novetats
En el 2020 la gran novetat que afecta totes les
activitats programades inicialment, és
l’emergència sanitària de la COVID-19.
Tanmateix, més enllà de l’impacte que
produeix la pandèmia:
●

El Consell Directiu ha ordenat de nou
els quatre objectius estratègics de la
FCVS per a la resta del període 20202022.

Els dos prioritaris són ara:
1. Territorialitzar la sostenibilitat (no
només econòmica) de la FCVS.
2. Enfortir la xarxa i la intervenció local
de proximitat de la FCVS.
●

El Consell Directiu reescriu el
Reglament de Règim Interior-RRI i el
Codi Ètic de la FCVS. Incorporant-hi
criteris de participació, bon govern,
qüestions de paritat, de gènere, de
sostenibilitat ambiental, codi de
conducta, vinculats també als 17
Objectius de Desenvolupament
Sostenible-ODS.

●

S’acorda anunciar en l’AGO 2020 que
durant el proper any es dinamitzarà la
consulta sobre el RRI i Codi Ètic a les
entitats, a través de l’eina Decidim per a
posar-lo a votació en l’AGO 2021.

●

Es refà el web institucional. En veureu
la nova versió durant el darrer trimestre
de l’any.
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●

S’obrirà el projecte pilot ‘Voluntariat de
Nit’ amb un 1r hospital de la xarxa
pública de Catalunya i en el marc del
programa de ‘Malalts avançats’ de la
Fundació bancària ‘La Caixa’.

●

S’implementa el 1r Pla de Sostenibilitat
ambiental de la FCVS seguint criteris
dels ODS.

●

S’actualitza el Pla de Voluntariat de la
FCVS.

●

Es treballa un Pla pilot de prevenció i acompanyament en la gestió de conflictes
seguint criteris dels ODS.

●

Es creen noves dinàmiques de treball en l’Àrea de Salut i Comunitat: assessorament
web i grups de treball.

●

Es publicarà i presentarà la Guia sobre Plans de Voluntariat Inclusius, annex de la
Guia de gestió de Voluntariat general. I treballem espais de confluència entre els dos
programes territorials de
Barcelona i Tarragona.

●

Es col·laborarà en la nova
implementació del
programa Radars,
municipal, ara amb
l’Ajuntament de Tarragona.

●

Es convoquen 4 sessions
territorials de presentació i
assessorament per a les
entitats sobre Assegurances ètiques, de la mà d’ARÇ, tres de les quals ja seran en
una versió virtual.

●

A Lleida es convoquen 3 sessions de debat i reflexió, a porta tancada, amb persones
rellevants de la societat lleidatana, a l’entorn de l’impacte del voluntariat entre la
ciutadania i el rol de la FCVS en la seva difusió.

●

S’inicien els treballs, amb entitats expertes, de redacció i edició de continguts de la
nova versió de la ‘Guia de Voluntariat Hospitalari i Sociosanitari’ que ja té 10 anys.

Pel que fa a les conseqüències de la pandèmia sanitària:
●

Es constitueix el comitè de crisi del Consell Directiu a l’entorn de l’emergència
sanitària de la COVID-19.

●

S’acorda partir en dues meitats el cobrament de la quota anual de les entitats, per
pal·liar l’impacte econòmic de la crisi.

●

S’acorda endarrerir l’AGO fins al dia 16 d’octubre en una única sessió presencial
celebrada a Barcelona.
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●

El servei de comunicació de la FCVS es converteix en altaveu estratègic per fer
arribar missatges actualitzats sobre la situació i la seva afectació en el voluntariat.
També per mantenir la cohesió de l’equip i de la xarxa.

●

S’ordenen la resta de prioritats i es refà el calendari d’activitats de l’any. Es busca
com adaptar projectes i com generar-ne de nous a l’entorn de la situació creada per
la pandèmia.

●

Les bases del Premi Lluís Martí s’enfoquen a l’entorn de la intervenció de la
pandèmia de la COVID-19.
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Les nostres xifres: pressupost econòmic 2020

PRESSUPOST 2020
INGRESSOS
Facturació de serveis a organismes públics
Facturació de serveis a entitats privades
Facturació i matrícules de formació
Facturació d'assegurances de persones voluntàries
Quotes El Mercat Social
Quotes Guanyem-hi tots!
Quotes TAST Social
Quotes entitats federades
TOTAL INGRESSOS PROPIS
Ingrés IRPF Dept. TASiF
Ingrés subvenció bianual Dept. TASiF
Ingrés subvenció Dept. Salut
Ingressos diverses subvencions Dept. TASiF
Subvenció Dept. Territori i Sostenibilitat
Subvenció Dept. Justícia
Subvenció Diputació Barcelona
Subvenció Diputació Girona
Subvenció Diputació Lleida
Subvenció Diputació Tarragona
Subvenció Ajuntament Barcelona

Real 2019

75.045,00
165.218,42
64.920,00
116.565,00
47.650,00
47.906,95
15.280,42
6.008,60
22.000,00
8.000,00
10.668,00
3.020,43
110.300,00

8.120,00
20,00
12.150,00
35.000,00
1.400,00
300,00
120,00
70.000,00
127.110,00
65.115,14
121.875,00
38.250,00
71.452,64
1.500,00
6.000,00
22.000,00
6.500,00
12.000,00
2.000,00
115.500,00

8.500,00
7.500,00

8.500,00
4.000,00

819,86

1.300,00
1.500,00

469.139,26
20.000,00

477.492,78
20.000,00

16.500,00

42.000,00
1.500,00

TOTAL INGRESSOS PRIVATS
TOTAL INGR. PROPIS, PÚBLICS I PRIVATS

36.500,00
670.857,68

63.500,00
668.102,78

DONATIUS i ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS

17.090,66
687.948,34

1.150,00
669.252,78

Subvenció Ajuntament de Girona
Subvenció Ajuntament de Lleida
Subvenció Ajuntament de Tarragona
Subvenció Ajuntament de Cambrils (Vol.in)
TOTAL INGRESSOS PÚBLICS
Ingrés subvenció FB La Caixa (Conveni de Caixes)
Ingressos altres subvencions FBLC
Fundació Port Aventura (Vol.Cor)

42.835,90

Press. 2020

15.981,00
29.479,30
1.327,22
550,00
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DESPESES

Real 2019

COSTOS SALARIALS
Lloguers i despeses comunitats

- 448.263,59
- 5.293,58

- 444.869,59
-5.189,97

Reparacions i manteniment
Assegurances equipaments

- 13.367,56
- 2.518,05

-13.403,47
-2.543,23

Despeses oficina
Professionals externs (no formadors)

- 21.246,97
- 41.595,08

-13.959,44
-35.011,03

- 2.760,86
- 2.468,22

-2.785,44
-2.492,90

Subministraments
Rèntings

- 11.533,06
- 21.296,19

-11.648,39
-21.509,15

Despeses de representació institucional
Despesa d'assegurances de persones voluntàries

- 6.187,66
- 16.344,38

-6.119,10
-16.507,82

Publicitat de programes
Neteja
Formadors
Despeses sensibilització
Dietes i desplaçaments interns
ALTRES DESPESES
Altres Pèrdues/Guanys
Amortitzacions

- 27.156,90
- 2.510,13
- 22.431,49
- 22.397,75
- 9.202,71
- 228.309,94
- 5.767,89
- 2.646,88

-27.428,47
-2.535,23
-22.655,80
-22.775,03
-8.835,26
-215.399,73
-5.699,64
-3.200,00

Despeses financeres
TOTAL DESPESES

- 684.987,90

0,00
-669.168,96

2.960,44

83,82

Serveis bancaris
Tributs

RESULTAT

Press. 2020
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