- FÒRUM DEL VOLUNTARIAT. “Projecte ENXARXATS” Descripció:
La Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, defineix 10 àmbits d’actuació del
voluntariat: social, cooperació internacional, ambiental, cultural, esportiu, educatiu, sociosanitari, oci i
temps lliure, desenvolupament comunitari i protecció civil.
Són competència d’aquesta Direcció General:
➔ Impulsar les mesures de foment del voluntariat establertes a la llei
➔ Coordinar les relacions en matèria de voluntariat amb els consells insulars, amb els organismes
de l’Estat i amb altres comunitats autònomes o ens públics competents en la matèria.
➔ Impulsar el Fòrum Balear del Voluntariat perquè esdevingui el vertader òrgan de consulta,
assessorament i coordinació en matèria de voluntariat per les Illes Balears.
Transversalitat. L’acció directa als diferents àmbits del voluntariat es du a terme a través de diferents àrees

del GOIB que tenen relació amb les entitats i amb el camp d’actuació que els uneix. Així el voluntariat
educatiu es du a terme des de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el voluntariat ambiental
des de la Conselleria de Mediambient i Territori (entre d’altres).
Directoris, censos o registres. Aquesta disseminació fa que no es tingui cap eina aglutinadora que permeti

conèixer de manera general quines són les entitats que fan voluntariat, el treball que desenvolupen, les
persones voluntàries que es dediquen o les persones, grups o entorns que s’afavoreixen. Per contra,
suposam que cada àrea del GOIB competent a l’àmbit de voluntariat corresponent sí disposa de certa
informació.
Fòrum Balear del Voluntariat. A la legislatura actual es vol donar una empenta al Fòrum per tal de ser un

òrgan de consulta real i per això requereix la implicació de més entitats i més compromís per part de les
administracions.
El projecte ENXARXATS està previst que duri tota la legislatura i que pugui treballar amb tots els àmbits
d’actuació del voluntariat de les Illes Balears.
Es planteja com a punt de partida per estructurar una xarxa de treball entre entitats i administració que
faciliti un treball més coordinat, tant a l’estudi de necessitats, planificació de polítiques i actuacions com en
l’avaluació del sector.
Per aquest 2020 es vol incidir a dos àmbits del voluntariat; sociosanitari i cooperació internacional. El
proper 2021 ens agradaria col.laborar amb 3, l’any 2022 amb 4 i el 2023 enllestiriem el darrer àmbit
pendent.
No hi ha una planificació establerta amb l’elecció d’àmbits i per tant, es valoran a cada moment les
oportunitats que existèixen a l’hora de fer front una possibilitat o altra.

A qui va dirigit:
-

GOIB. conselleries
Consells insulars
Entitats del voluntariat

Quins objectius té:

Aliances:
-

GOIB. conselleries
Consells insulars
Felib i Ajuntaments
Entitats 2on. nivell d’ entitats del voluntariat

- FÒRUM DEL VOLUNTARIAT. “Projecte ENXARXATS” ➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Relacionar entitats del voluntariat, les àrees del GOIB, dels Consells dins cada àmbit i amb la DG PiV.
Recollir informació dels contactes amb totes les entitats per àmbits de voluntariat.
Definir un canal de comunicació comú que permeti comunicacions fluides i directes.
Conèixer característiques de l’àmbit i dades envers a la seva realitat.
Consensuar necessitats i prioritzar-les.
Desenvolupar una iniciativa de manera col.laborativa entre administracions i entitats relacionades.
Visibilitzar l’àmbit i les seves necessitats.

Metodologia:
FASE O. Revisar el directori d’entitats que tenim a l’abast o que hem pogut identificar.
Posteriorment a les següents fases:
Contactar amb les aliances creades (GOIB, consells insulars, FELIB, ajuntaments i entitats de 2on. nivell)
mitjançant un escrit explicatiu del projecte «enxarxats». Una vegada creat el directori els hi enviam a les
entitats un escrit explicatiu i el qüestionari ( que han d’emplenar i retornar-nos ) per tal d’establir els ámbits
d’actuació de cada entitat. Realitzar una trobada d’entitats per àmbits, proposar i desenvolupar iniciatives.
Realitzar avaluació dels projecte enxarxats i publicació dels resultats, això dins cada àmbit del
voluntariat.Volem planificar al llarg de la legislatura al 2020 2 àmbits, 2021 3 àmbits, 2022 4 àmbits i 2023
1 àmbit.

Planificació:
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FASE O. REVISAR DIRECTORI ENTITATS
FASE 1. ALIANCES
FASE 2. TROBADA AMB ENTITATS
FASE 3. PROPOSTA D'INICIATIVA
FASE 4. DESENVOLUPAMENT INICIATIVA
FASE 5. AVALUACIÓ PROJECTE ENXARXATS
FASE 6. PUBLICACIÓ RESULTATS

Resultats significatius:
➔
➔
➔
➔

Contactes del màxim nombre d’entitats de voluntariat de cada àmbit.
Conèixer de primera má quines són les seves necessitats i quines les seves prioritats.
Connectar àmbits amb entitats i administracions competents.
Disposar de canals de comunicació vàlids.
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