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1. PRESENTACIÓ
El Voluntariat Grana neix amb la finalitat d’aglutinar un grup de persones amb sentiment de pertinença al
Nàstic que estan disposades a dedicar el seu temps a donar suport en diferents accions vinculades a
l’entitat.

Missió
Donar suport en les tasques necessàries per aconseguir l’excel·lència organitzativa dels esdeveniments
promoguts pel Gimnàstic de Tarragona, així com la de participar dels llocs d’estructura de l’entitat, de
forma lliure i amb el compromís de servir a la nostra comunitat.

Visió
Ser el col·lectiu de persones que aportin el seu esforç, dedicació i vocació de servei per atendre les
tasques i responsabilitats que els siguin encomanades per al bon desenvolupament dels esdeveniments
organitzats pel Gimnàstic de Tarragona i poder projectar la bona imatge del Nàstic arreu del territori.

Àmbits d’actuació
Identifiquem tres espais d’actuació del Voluntariat Grana, que aniran lligats als diferents programes:
o Voluntariat per a esdeveniments esportius
o Voluntariat en llocs d’estructura
o Voluntariat en accions socials
Programes d’actuació del Voluntariat Grana:
o Programa de suport a LaLiga Genuine Santander
o Programa de suport a les seccions del club
o Programa social
o Programa de suport als partits de futbol

Perfil dels beneficiaris del programa de Voluntariat Grana
El programa de Voluntariat Grana va destinat a satisfer les necessitats organitzatives i socials, per la
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qual cosa els beneficiaris del programa de voluntariat seran principalment
aficionats del Gimnàstic de Tarragona.

els esportistes i els

2. EL VOLUNTARIAT GRANA I EL GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA
Que vol dir ser Voluntari Grana?
Els Voluntaris Grana són persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica i
d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part del seu
temps al servei del Gimnàstic de Tarragona mitjançant la participació en el programa de Voluntariat
Grana, que es duu a terme en l’entorn del Gimnàstic de Tarragona i amb el qual s’ha formalitzat un
compromís que dóna origen als drets i deures que regula la llei.

Compromís del Gimnàstic de Tarragona amb el Voluntariat Grana
La incorporació dels aspirants al Voluntariat Grana es formalitza per escrit, amb el full de compromís,
que expressa el caràcter voluntari i altruista de la relació, les funcions i les tasques acordades, el
compromís de rescabalament de les despeses assumides pel voluntari, la formació fixada com a
necessària per l’entitat i l’existència d’una assegurança per al voluntari. En el cas dels menors d’edat,
els pares o tutors legals han de signar el full de compromís, respectant sempre la voluntat del menor.
Annex 1. Full de compromís
El Règim del Voluntariat Grana, és el document que fa recull els drets i deures dels voluntaris així com
les obligacions del Gimnàstic de Tarragona en relació als voluntaris. Annex 2. Règim del Voluntariat
Grana.

Que aporta el Gimnàstic de Tarragona a les persones voluntàries
Formalment el Gimnàstic de Tarragona aporta el que la Llei del Voluntariat estableix:
- Programa de Voluntariat amb accions i tasques concretes
- Assegurança
- Formació
- Equipació
A més, el Voluntariat Grana participa del desenvolupament personal dels propis voluntaris permetent-los:
- Viure des de dins l’organització del Gimnàstic de Tarragona i dels esdeveniments esportius
promoguts pel Club
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-

Crear lligams amb grups de gent, conèixer persones, formar part d’un projecte i sentir-se membre
d’un EQUIP
Millorar les competències personals i l’autoestima
Aprendre a través del servei a la comunitat i experimentar el compromís

El paper del Voluntariat Grana al Gimnàstic de Tarragona
Tenint en compte que el Voluntariat Grana és el col·lectiu de persones que aporten el seu esforç,
dedicació i vocació de servei en el desenvolupament organitzatiu i social del Gimnàstic de Tarragona, ha
d’adquirir progressivament un paper rellevant en l’estructura del Gimnàstic de Tarragona, participant en
la consecució dels següents objectius:
-

Desenvolupar la cultura i identitat pròpia del club
Crear un llaç amb el personal voluntari unint-los emocionalment a l’entitat
Aconseguir els objectius propis del Club
Impulsar la imatge del Club a través dels èxits dels seus programes

-

Posar en valor les millores socials aconseguides a través de l’esport
Integrar aspectes de responsabilitat social al model de gestió del club
Posar en valor els beneficis de la pràctica esportiva

El perfil del Voluntari Grana
Totes les persones que tinguin interès en formar part del Voluntariat Grana i compleixin els requisits
establerts podran pertànyer a l’equip de Voluntaris Grana.
-

Persones
majors
de
16
anys
inscrites
a
través
de
la
pàgina
http://www.gimnasticdetarragona.cat/es/voluntariat-grana/
Que signin i/o disposin dels següents documents:
- Full de Compromís dels voluntaris del Gimnàstic de Tarragona. Annex 1. Full de compromís.
- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. (link)
- En els cas dels menors, els pares o tutors legals han de signar el full de compromís.

3.

web:

OBJECTIUS DEL PLA DE VOLUNTARIAT GRANA

Els objectius generals del Pla de Voluntariat Grana, que es concretaran en els diferents Programes de
Voluntariat, són els següents:
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-

Crear l’equip de Voluntaris Grana: persones que se sentin orgulloses de pertànyer i representar al
Gimnàstic de Tarragona, compartint els valors de la institució
Ser un grup de referència en l’estructura organitzativa del Gimnàstic de Tarragona
Donar els recursos necessaris als voluntaris per tal que puguin desenvolupar les seves tasques
de manera òptima
Ser capaços de tenir un equip de voluntaris suficientment gran i heterogeni que pugui donar
suport als diferents programes
Crear un projecte de voluntariat referència a l’estat

4.

GESTIÓ DEL PLA DE VOLUNTARIAT GRANA

CAPTACIÓ

DESVINCULACI
Ó

ACOLLIDA

COMUNICACIÓ

INCORPORACIÓ

PARTICIPACIÓ.
PROGRAMES

AVALUACIÓ

MOTIVACIÓ

FORMACIÓ

4.1. CAPTACIÓ
El Voluntariat Grana neix amb un grup important de persones procedent del Voluntariat Tarragona 2018,
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que mostren el seu interès en continuar donant suport a les tasques organitzatives durant els partits de
futbol que organitza el Nàstic al Nou Estadi.
Aquests voluntaris formen la base del Voluntariat Grana que, a partir d’aquest moment, s’ha de nodrir
d’altres col·lectius. Es crearà un projecte específic de captació de voluntaris entre els diferents
col·lectius potencials:
-

Socis del Gimnàstic Tarragona, SAE
Seccions del Club Gimnàstic
Estudiants dels centres educatius vinculats al projecte LaLiga Genuine Santander
Voluntariat de BASF, a través de programes de responsabilitat social corporativa
Voluntariat amb MENES, a través de programes de reinserció social.
Altres

4.2. ACOLLIDA
Un cop el voluntari s’ha inscrit a través de la pàgina web, s’iniciarà el procés d’acollida. Des de la
coordinació del Voluntariat Grana s’enviarà un correu electrònic de Benvinguda, on s’agrairà la seva
inscripció i es recordarà al futur voluntari els documents necessaris per poder desenvolupar la seva
tasca de manera legal:
-

Full de compromís dels voluntaris del Gimnàstic de Tarragona
Document de Protecció de Dades i cessió de Drets d’Imatge
Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Durant aquesta etapa inicial, es vetllarà des de la coordinació del voluntariat per la correcta integració
del voluntari a l’equip del Voluntariat Grana. Se’l convidarà a participar en “La xerrada de benvinguda”,
que es farà al Museu del Nàstic.

4.3. INCORPORACIÓ
Un cop s’hagin facilitat a la coordinació tots els documents signats, es donarà d’alta de la base de
dades del Voluntariat Grana i l’assegurança mèdica i de responsabilitat civil necessàries per a exercir de
voluntaris. En aquest moment, l’aspirant passarà a formar part formalment de l’equip de voluntaris.
A la segona acció voluntària en la que participi se li farà entrega de l’equipació de voluntari que,
actualment, consta d’una jaqueta paravent de color vermell.
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Inscripicó

Correu de
Benvinguda

Signatura
de
documents

Presentació
de
Justificant

Formació i
visita
Museu del
Nàstic

Alta com a
Voluntari
Grana

Partiicpació

4.4. PROGRAMES DE VOLUNTARIAT GRANA:

Tipologies i tasques principals del Voluntariat Grana
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El Voluntariat Grana consta de quatre programes en funció del seu àmbit d’actuació. Es convida a tots
els voluntaris a participar en els quatre programes en funció dels seus interessos i disponibilitat i seran
ells els que decideixin forma-hi part. S’estableix un protocol d’inscripció a les accions voluntàries
concretes.
L’estructura del Voluntariat Grana es basa en una estructura piramidal senzilla on, des de la coordinació
del voluntariat, es marquen les directrius i es proposen accions i, mitjançant els voluntaris responsables
i els voluntaris, es duran a terme.

Voluntari Responsable
Des de la coordinació de voluntaris s’assignarà un o més voluntaris responsables que seran els
referents dels voluntaris per a una tasca concreta. Aquesta persona rebrà una formació concreta en
relació a la seva responsabilitat i serà el nexe d’unió entre els voluntaris i la coordinació de voluntaris
durant l’esdeveniment. La intenció és que no sempre siguin les mateixes persones qui desenvolupin
aquesta funció i es vetllarà per tal que hi hagi una rotació entre els voluntaris.

Voluntari General
Persones que desenvoluparan les tasques encomanades per la coordinació de voluntaris i, si és
necessari, rebran una formació especifica per a l’acció voluntària concreta.
A continuació detallem les tasques principals en aquests diferents programes de Voluntariat Grana:

PROGRAMA DE LALIGA GENUINE SANTANDER
Voluntari d’Equip
Els voluntaris d’equip acompanya en tot moment al seu equip de referència, per donar suport en les
tasques necessàries: portar maletes, aigües...
Voluntari de Competició
Durant els partits, els voluntaris de competició realitzaran diferents funcions:
- Guía d’equip
- Control i custòdia de vestidors
- Recull pilotes
- Assistència als equips i avituallament
- Control de marcador
- Voluntaris d’afició
Voluntari d’Inauguració
Tots els voluntaris participaran activament durant la desfilada a la Cerimònia d’Inauguració i assumiran
diferents funcions durant la prèvia a la inauguració.
- Suport l’equip
- Suport al voluntariat
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-

Graderia i animació
Guia de desfilada

PROGRAMA DE SUPORT A LES SECCIONS DEL CLUB
Voluntariat en llocs d’estructura
Les persones que donen suport a l’estructura de les seccions com son monitors, delegats i altres
col·lectius que aporten el seu temps altruistament pel bon funcionament de les seccions, formen part
d’aquesta tipologia de voluntaris.
Voluntariat per a esdeveniments esportius
El Gimnàstic de Tarragona, consta de vuit seccions esportives, que a més de la pràctica esportiva
pròpia, organitzen competicions i esdeveniments. El Voluntariat Grana, serà una eina fonamental de
suport a l’organització.

PROGRAMA SOCIAL
Està previst que el Voluntariat Grana pugui atendre sol·licituds d’accions socials promogudes pel propi
Gimnàstic de Tarragona:
- Activitats del Nàstic per Santa Tecla (truitada...)
- Suport a les activitats del Nadal Grana.
- Altres

PROGRAMA DE SUPORT EN ELS PARTITS DE FÚTBOL
Els voluntaris de suport als patits de Futbol, actuen en funció de les necessitats concretes de cada de
cada partit.
Voluntari de suport a accessos
Voluntari de suport a acreditacions
Voluntari de suport a informació

4.5 PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOLUNTARIS
Per cada acció voluntària es farà una proposta a tots els voluntaris via correu electrònic. Segons la
disponibilitat i els criteris establerts, es farà una selecció de voluntaris per a cada acció proposada i
s’enviarà un nou correu electrònic amb l’assignació de voluntaris, així com les seves responsabilitats.
En el cas que sigui necessari es convocarà als voluntaris a una reunió prèvia.
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Enviament @proposta
10 dies abans

Recepció de peticions
Fins 5 dies abans

Enviament
@ convocatòria
4 dies
abans

Reunio prèvia (si és
necessari)

ACCIÓ VOLUNTARIA

4.6 FORMACIÓ
Per donar resposta a les necessitats de formació del voluntariat, es crearà un programa de formació
específica, tractant d’implicar a diferents agents vinculats a les accions que es desenvolupen: Programa
de Formació de Voluntariat Grana. (Pendent de redacció).
Tipus de formació pel Voluntariat Grana:
1) Formació Inicial. Xerrada de Benvinguda
Amb l‘objectiu de donar la benvinguda als Voluntaris Grana i apropar la història del Gimnàstic de
Tarragona i el projecte de LaLiga Genuine Santander als nous aspirants, se’ls convidarà a assistir a una
jornada de formació al Museu del Nàstic, on es presentarà el Voluntariat Grana i es farà una vista guiada
per part de Rubén Almazan, capità del Nàstic Genuine.
2) Formació de Capacitació
Aquesta formació pretén participar de la millora de les capacitats del voluntaris per poder desenvolupar
la seva acció voluntària amb garanties.
3) Formació en Valors

4.7 PROGRAMA MOTIVACIONAL I ACOMPANYAMENT
Per tal de fidelitzar els voluntaris i que se sentin protagonistes del Voluntariat Grana, es generaran un
seguit d’accions periòdiques per tal de fer un seguiment del seu nivell de motivació i potenciar el
sentiment de pertinença. Són les següents:
-

Accions formatives
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-

Seguiment de necessitats a través d’enquestes
Dotar d’autonomia, de capacitat de decisió i d’espais de participació
Transmetre il·lusió i passió
Trobades informals i berenars
Accions úniques pel voluntariat: descomptes, entrades...
Notícies en xarxes socials amb el suport del departament de comunicació del club
Reconeixements públics

4.8 AVALUACIÓ
L’avaluació dels programes de voluntariat permetrà conèixer quins aspectes estan funcionant i en quin
grau, i com afecta això als objectius del Voluntariat Grana. El projecte d’avaluació ajudarà a reorientar
els programes. (Pendent de redacció el document d’avaluació).

4.9 DESVINCULACIÓ
La desvinculació del programa de Voluntariat Grana es farà a través del correu electrònic. Un cop la
persona comunica que vol deixar de col·laborar amb l’entitat, és important poder tenir un feedback i
saber quines han estat les raons que han portat al voluntari a aquesta desvinculació.
Segons la seva participació en el projecte, es procedirà a actuar de diferent manera:
-

Si ha estat un voluntari actiu, amb més d’un any com a Voluntari Grana, es tractarà de fer una
entrevista amb ell ja sigui presencial o telefònica
Si ha estat un voluntari poc actiu encara que hagi estat més d’un any com a voluntari, se li farà
arribar un qüestionari Google.

En el moment de la desvinculació es farà entrega de:
-

Certificat de participació
Carta d’agraïment

5.

COMUNICACIÓ

El programa de Voluntariat Grana ha d’anar lligat a un programa de comunicació que tingui per objectiu
visualitzar la tasca voluntària que es desenvolupa a través del nostre programa, posant en valor l’acció
voluntària.

Logotip
Tots els documents generats pel Voluntariat Grana contindran el seu logotip així com l’escut del
Gimnàstic de Tarragona.
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L’empresa BASF és l’empresa patrocinadora del Voluntariat Grana, per la qual cosa també figurarà en
tots els documents amb el seu logotip.

Lema
“Als joves els sobra energia. Els més grans tenim il·lusió. Els i les voluntàries no tenim edat, tenim
ganes d'actuar”.
A partir d’aquesta frase d’una voluntària, generem el nostre lema:

“Energia i il·lusió, Voluntariat Grana

Annex 1. Full de compromís del Voluntariat Grana
FULL DE COMPROMÍS DEL VOLUNTARIAT GRANA
Aquest full de compromís exposa i formalitza les obligacions i drets de les parts en relació a la
col·laboració voluntària. Les parts d’aquesta relació són: d’una banda, Club Gimnàstic de Tarragona
(Nàstic, en endavant) i de l’altra el/la Voluntari/a (Voluntari, en endavant).
Dades del Voluntari:
Nom i cognoms: ____________________
DNI: ____________________
Data de naixement (DD/MM/AAAA): ______________
Adreça: ________________________________________
Codi Postal: ____________
Localitat:__________________________ Província: ___________________________________
Telèfon de contacte: __________________________
E-mail: ____________________________________
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Major d’edat:

Sí

No

En cas de marcar la casella “No”, el tutor o representant legal haurà de signar el peu d’aquest
document.
Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual:
Sí

No

El firmant manifesta que és el titular dels drets per subscriure el present document i, sense cap tipus de
limitació, per la present autoritza al Nàstic per fotografiar i filmar la seva imatge durant la participació en
tots els esdeveniments i/o activitats esportives i/o socials organitzades pel Nàstic o qualsevol
organització, especialment per aquelles relacionades amb menors d’edat o persones amb capacitat
especial.
Autoritzo al Nàstic, de forma gratuïta, a utilitzar la meva imatge per a finalitats comercials, publicitàries i
promocions relacionades amb esdeveniments i/o activitats del Nàstic.
Sí
No
Autoritzo al Nàstic a publicar les fotografies i imatges per a qualsevol mitjà de comunicació, digital, gràfic
i audiovisual, mitjans publicitaris i/o promocionals, pàgina web i xarxes socials.
Sí
No
El Nàstic de Tarragona s’obliga a utilitzar la imatge respectant els drets fonamentals de la persona i, en
particular, la reputació i dignitat.

Autoritzo al Nàstic a enviar-me informació relacionada amb les seves promocions, esdeveniments i
serveis.
Sí
No
Al Nàstic tractem les teves dades per enviar-te comunicacions comercials sempre que ens donis el
consentiment. Les dades proporcionades es conservaran mentre no retiris el consentiment. Les dades
no es cediran a tercers excepte en el cas que hi hagi obligació legal. Tens el dret a obtenir confirmació
sobre si al Nàstic estem tractant les teves dades personals. Per altra banda, tens dret a accedir a les
teves dades personals, rectificar les inexactes i sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin
necessàries, entre altres, dirigint-te per escrit a l’adreça rgpd@gimnasticdetarragona.cat acreditant la
teva identitat.
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També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
en el cas que creguis que els teus drets han estat vulnerats. Per a més informació, consulta la nostra
pàgina web: www.gimnasticdetarragona.cat (avis legal).
Les obligacions i drets d’ambdues parts es defineixen al document titulat com a RÈGIM DEL
VOLUNTARIAT GRANA, que s’adjunta al present full de compromís i la seva lectura és obligatòria per part
del voluntari previ a la signatura.
Mitjançant la signatura, ambdues parts expressen estar conformes amb les condicions i obligacions i es
comprometen a complir-les amb la màxima diligència i sense excepció:

Signatura del Voluntari o
Pares / Tutors legals

Signatura i segell del Nàstic

A Tarragona, a _______ de _________________ de __________.

Annex 2. Règim del Voluntariat Grana
RÈGIM DEL VOLUNTARIAT GRANA
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Les persones que col·laboren amb els seus serveis com a voluntaris del Club Gimnàstic de Tarragona
(d’ara endavant, Nàstic) han de complir les següents obligacions adoptades per la Junta Directiva del
Club Gimnàstic de Tarragona:

OBLIGACIONS DELS VOLUNTARIS
1. Complir els compromisos adquirits amb el Nàstic.
2. Respectar sempre el Codi Ètic del Nàstic, així com els fins, valors, estatuts i objectius del Nàstic.
Se'ls lliurarà una còpia dels documents que contenen aquests elements.
3. Guardar confidencialitat amb la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva
acció voluntària.
4. Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica que pugui rebre de les persones
destinatàries de l'acció voluntària o d'altres persones relacionades amb la seva acció voluntària.
5. Respectar els drets i la dignitat de les persones destinatàries de l'acció voluntària i dels altres
voluntaris.
6. Actuar amb la diligència deguda i de forma solidària.
7. Participar en les tasques formatives previstes pel Nàstic per a les activitats i funcions confiades.
8. Seguir les instruccions del Nàstic que tinguin relació amb el desenvolupament de les activitats
encomanades.
9. Utilitzar degudament l'acreditació personal i els distintius del Nàstic.
10. Respectar i cuidar tots els recursos materials del Nàstic, especialment els que l’entitat posi a la
seva disposició.
11. Complir les mesures de seguretat i salut que promou el Nàstic.
12. Notificar al Nàstic la seva eventual renúncia amb suficient antelació, perquè el Nàstic pugui adoptar
les mesures necessàries per evitar perjudicis a l'activitat en la qual participen.
13. Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal d'acord amb el que
estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa d'aplicació.
14. Lliurar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual en el moment de la subscripció de l'acord de
compromís.
Els voluntaris del Nàstic tindran els següents drets:

DRETS DELS VOLUNTARIS
1. Rebre durant la prestació de la seva activitat informació, orientació i suport, així com els mitjans
materials necessaris per a l'exercici de les funcions que se'ls encomanin.
2. Rebre en tot moment, a càrrec del Nàstic, i adaptada a les seves condicions personals, la formació
necessària per al correcte desenvolupament de les activitats que se'ls assignin.
3. Ser tractats en condicions d'igualtat, sense discriminació, respectant la seva llibertat, identitat,
dignitat i els altres drets fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la
Constitució.
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4. Estar coberts, a càrrec del Nàstic, dels riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici
de l'acció voluntària i de responsabilitat civil en els casos en què la legislació sectorial ho exigeixi, a
través d'una assegurança o una altra garantia financera.
5. Ser 7reemborsats pel Nàstic de les despeses realitzades en l'exercici de les seves activitats,
d'acord amb el que preveu l'acord d'incorporació i tenint en compte l'àmbit d'actuació de voluntariat
que desenvolupin.
6. Disposar d'una acreditació identificativa de la seva condició de col·laborador voluntari en la qual
consti, a més, que participa en nom del Nàstic.
7. Realitzar la seva activitat de voluntariat d'acord amb el principi d'accessibilitat universal adaptat a
l'activitat que desenvolupin.
8. Que les seves dades de caràcter personl al siguin tractades i protegides d'acord amb el que
estableix la Llei 3/2018, 5 de desembre de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.
9. Acordar lliurement les condicions i possibles canvis de la seva acció voluntària, el compromís de les
tasques definides conjuntament, la durada i horari, així com les seves responsabilitats.
10. Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin oportú.
11. L'exercici de l'acció voluntària no podrà suposar menyscabament o restricció en els drets reconeguts
per llei als voluntaris.

El Nàstic té els següents drets en relació als seus voluntaris:

DRETS DEL NÀSTIC
1. Triar lliurement al col·laborador voluntari, sense cap discriminació per raó de sexe, identitat sexual,
orientació sexual, nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, conviccions ideològiques o sindicals,
discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, segons la naturalesa i
característiques de la tasca a realitzar i d'acord amb les seves normes de funcionament intern i els
programes a desenvolupar.
2. Demanar al voluntari respecte pels valors i els objectius del Nàstic.
3. Reclamar al col·laborador voluntari que dugui a terme la formació acordada per poder complir
adequadament la seva tasca.
4. Desvincular, justificadament, al col·laborador voluntari del programa de voluntariat en què participa
quan incompleixi manifestament el full de compromís.
5. Suspendre l'activitat dels voluntaris quan es vegi perjudicada greument la qualitat o els caps dels
programes del Nàstic per la seva causa o infringeixin greument el full de compromís.
6. Qualsevol altres drets reconeguts per la resta de l'ordenament jurídic referits a l'acció voluntària.

El Nàstic té les següents obligacions en relació als seus voluntaris:

OBLIGACIONS DEL NÀSTIC
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1. Formalitzar l'acord d'incorporació amb els voluntaris mitjançant la corresponent el full de compromís
i complir els compromisos adquirits.
2. Subscriure una pòlissa d'assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat
desenvolupada pels voluntaris, que els cobreixi els riscos d'accident i malaltia derivats directament
de l'activitat voluntària.
3. Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i, si escau, reemborsar als voluntaris les
despeses que els ocasioni el desenvolupament de la seva activitat, en les condicions acordades en
l'acord de compromís i adaptades a l'àmbit d'actuació de voluntariat que desenvolupin, així com
dotar-les dels mitjans materials necessaris per al compliment de les seves comeses.
4. Establir sistemes interns d'informació i orientació adequades sobre les finalitats, el règim de
funcionament del Nàstic, la realització de les tasques que siguin encomanades als col·laboradors
voluntaris i la delimitació d'aquestes tasques amb les funcions pròpies dels professionals del Nàstic.
5. Proporcionar als voluntaris, d'acord amb les seves condicions personals, la formació necessària, tant
bàsica com específica, pel correcte desenvolupament de les seves activitats.
6. Efectuar el seguiment i avaluació de les activitats programades, garantint la consecució dels
objectius previstos d'acord amb els principis d'eficàcia i rendibilitat social.
7. Facilitar als voluntaris una acreditació que els habiliti i identifiqui per al desenvolupament de la seva
activitat, on consti el nom del Nàstic, amb l'objectiu d'identificar a l'entitat per a la qual estan
prestant la col·laboració voluntària.
8. Exigir el consentiment o, si s'escau, l'autorització expressa i per escrit dels progenitors, tutors o
representants legals dels voluntaris menors d'edat.
9. Expedir els voluntaris un certificat indicant la durada i les activitats efectuades en els programes en
què ha participat, l'any de realització i el nombre d'hores dedicades, així com la formació duta a
terme i la seva durada.
10. Portar un registre en què constin els acords de compromís i d'altes i baixes dels voluntaris, així com
una descripció mínima de la tasca de voluntariat que porta a terme cada voluntari amb l'objectiu de
facilitar la certificació del seu activitat.
11. Complir la legislació en matèria de Protecció de Dades respecte al tractament i protecció de dades
de caràcter personal dels voluntaris o de les persones destinatàries de les activitats de voluntariat.
12. Observar les restants obligacions que es derivin del que estableix l'ordenament jurídic d'aplicació.
13. Respondre davant de tercers pels danys i perjudicis causats pels voluntaris que participin en els
seus programes com a conseqüència de la realització d'actuacions de voluntariat, d'acord amb el
que estableix el Codi Civil.
14. Facilitar informació sobre la missió i estil de treball del Nàstic per tal de garantir el correcte encaix
entre les aspiracions del Nàstic i les dels voluntaris.
15. Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris del Nàstic
16. Garantir l'exercici del voluntariat d'acord amb el contingut del full de compromisos i disposar
d'elements facilitadors de l'atenció i seguiment del voluntari.
17. Complir els deures establerts per reglament en el corresponent àmbit sectorial.
18. Adaptar les actuacions a realitzar pels voluntaris atenent a la seva situació personal o la dels altres
actors del programa al qual estan vinculades.
19. Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i execució dels programes d'acció voluntària que
vulguin desenvolupar-se.
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20. Participar activament en els protocols i mecanismes establerts per combatre els maltractaments i
posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas de detectar indicis en les
persones ateses.
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