
El voluntariat en salut en les entitats 
associades al CSC

El                      de les entitats participants tenen  
programes de  voluntariat.

Prop de la meitat de les organitzacions 
inclouen el voluntariat en el pla 
estratègic.
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Un 40% de les entitats compten 
amb la col·laboració d'entre 11 
i 50 persones voluntàries.

Les tasques més habituals que es desenvolupen mitjançant el voluntariat són 
l'acompanyament a persones, la dinamització d'espais i l'acompanyament per 
visites mèdiques i tràmits.
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Facilitar material ortopèdic i medicaments

Captació de fons

Campanyes de sensibilització

Acompanyament a visites mèdiques, proves i tràmits

Dinamització d'espais (tasques més lúdiques)

Acompanyament a persones (escolta activa,
passejades, etc.)

En el                      de les entitats es 
reconeixen funcions de coordinació 
i gestió del programa de voluntariat 
en la descripció del lloc de treball 
de la figura coordinadora.

En el                   de les entitats es fa difusió del  programa de 
voluntariat a través de la pàgina web i/o xarxes socials. 

Gairebé el                 de les entitats disposen d’un espai 
físic dedicat a donar a conèixer el programa de voluntariat.
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Dades extretes de l’estudi realitzat a les entitats associades. Disponible aquí
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Més de 100 persones voluntàries

Quin és el model de gestió? Quan van començar les entitats 
a comptar amb programes de 

voluntariat?
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En el                      de les entitats, la 
persona coordinadora de voluntariat 
compatibilitza les funcions pròpies 
de coordinació de voluntariat amb 
les tasques pròpies del seu lloc de 
treball. En  un percentatge alt, el 
temps dedicat a la coordinació del 
voluntariat és menys del 15% de la 
jornada laboral.

http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3%20voluntariat%2017.06.22_ampliada.pdf

