PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

La Fundació de Jugadors del FC Barcelona considera el voluntariat com un aliat per a
l’acompliment de la seva missió: vetllar de manera activa pel col·lectiu d’exfutbolistes del Club
amb altes necessitats, a través de l’ajuda als exjugadors i exjugadores blaugrana que es
troben sense uns mínims de subsistència i amb la promoció dels valors del FC Barcelona amb
projectes que impliquin la integració laboral del col·lectiu. Aquests projectes es basen en la
promoció del barcelonisme i la vida activa a través d’activitats dirigides a la gent gran.

En aquest sentit, el voluntariat esdevé una eina de transformació social i posa en evidència
que la suma de petits esforços fa possible la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb
qui treballa la Fundació. En el marc de la Llei del Voluntariat 25/2015 de 30 de juliol, des de la
Fundació de Jugadors del FC Barcelona s’entén el voluntariat com “el conjunt d’accions i
activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que
acompleixen persones físiques”, en el marc d’una entitat social, sense ànim de lucre.
Els membres de l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, en tant que exjugadors i
exjugadores de qualsevol categoria de futbol del Club, tenen un paper clau en la promoció de
la salut i el benestar i en la reducció de les desigualtats, els dos Objectius de
Desenvolupament Sostenible sobre els que treballa la Fundació.
Per aquest motiu, des de l’any 2021 la Fundació de Jugadors del FC Barcelona posa en marxa
un Programa de Voluntariat per transformar les inquietuds individuals dels membres de
l’Agrupació de Jugadors en accions de servei en els programes d’accions de promoció del
barcelonisme i la vida activa dirigides a la gent gran.

Objectiu general del Programa:
Implicar els i les membres de l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona en la tasca que
desenvolupa la Fundació de Jugadors del FC Barcelona per a la promoció del barcelonisme i
la vida activa per a la gent gran.

Objectius específics del Programa:
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▪

Incrementar el sentiment de pertinença del soci/a a l’Agrupació.

▪

Donar suport i augmentar l’impacte social de les accions de la Fundació.

▪

Promoure la sensibilitat social del soci/a de l’Agrupació.

Cicle de gestió de la persona voluntària
▪

Captació. Estratègia de difusió i selecció de persones sòcies de l’Agrupació de
Jugadors del FC Barcelona amb certs perfils que donin resposta a les demandes de
voluntariat.

▪

Acollida. Les accions de benvinguda i formació inicial per acompanyar la persona
voluntària abans de la incorporació.

▪

Incorporació. Procediments per iniciar la tasca de la persona voluntària, com el
compromís, gestió d’assegurança, reunió amb l’equip, assignació de la persona
referent, traspàs de documentació sobre el projecte concret, etc.

▪

Formació. Espais formatius per dotar d’eines, espais de trobada i cohesió de grup per
a cada projecte.

▪

Activitats de voluntariat:
o

Tribuna Barça. Veure partits del Barça amb gent gran per afavorir el seu
benestar emocional.

▪

Seguiment. Accions per acompanyar, motivar, fidelitzar, promocionar la persona
voluntària en el seu dia a dia.

▪

Avaluació. Eines per mesurar el grau de satisfacció de la persona voluntària, l’impacte
de la tasca voluntària i la valoració de la persona responsable de l’activitat.

▪

Implementació de millores.

▪

Desvinculació. Activitats en la fase final del projecte, per gestionar la sortida de la
persona voluntària: tancament, avaluació final, possibilitat de reincorporació, certificat
de l’acció voluntària.

▪

Cloenda.
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