
16 de juny de 2017
Sandra Carrera

Experiències d’èxit de voluntariat ambiental i social a empreses 



Soc una empresa… Perquè fer voluntariat ambiental i social?



Millora de la pròpia imatge de l’empresa: prestigi i reputació social

Contribució a la cohesió interna dels treballadors i 
increment del sentit de pertinença

Esdevenir part activa amb el compromís social i 
ambiental envers la societat



Quines opcions tinc com empresa?
Experiències d’èxit!



Programa de voluntariat corporatiu d’Esteve

Espai intranet en què elscol·laboradors que ho desitginpoden trobar tota la informaciópertinent dels projectes que ofereixen aquestes entitats(continguts, objectius, horaris, sessions informatives i formatives, persones de contacte, etc.).



Programa de voluntariat corporatiu d’Esteve

DURADA: de caràcter permanent, amb accions puntuals

OBJECTIU: facilitar i fomentar el voluntariat corporatiuentre els col·laboradors d’Esteve

ÀMBIT: 
- Social: Amics de la Gent Gran, Cáritas, Casal delsInfants i Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu
- Ambiental: Acció Natura i Xarxa de Custòdia del Territori





GRUPO SARQUAVITAE 
Coaching de joves en risc d’exclusió social

Profesionals de l’empresaactuen com a tutors per orientar, guiar, aconsellar i desenvolupar aptituds, conductes i hàbits laboralsentre joves en risc d’exclusiósocial



DURADA: de 3 a 4 mesos

OBJECTIU: que els profesionals de l’empresa coneguin quinés el sentit de la responsabilitat social i el de la solidaritat

ÀMBIT: 
- Social: inserció de persones en risc d’exclusió social. Col·laboració amb Fundació Èxit (destinen 2.000 euros anuals)



Promoció del voluntariat mitjançant el Pla director de cooperació i solidaritat de TMB

Un programa amb 5 eixos:
• Compra social: els voluntaris contacten amb proveïdors socials per ajudar-los a introduir-se en el mercat• Serveis solidaris per a la mobilitat: conductors i monitors que faciliten l’accés a vehicles i instal·lacions a persones a dificultats d’accessibilitat• Compartir coneixement: els voluntaris aporten el seu coneixement• Cessió d’actius en desús: mecànics posen a punt actius per fer donacions• Difusió i suport solidari: voluntaris dinamitzen campanyes i participen en voluntariat d’entitats no lucratives (Intermon Oxfam, Institut Guttmann, F. Pere Tarrés, Banc dels Aliments, etc.)  



Promoció del voluntariat mitjançant el Pla director de cooperació i solidaritat de TMB

DURADA: de caràcter permanent, amb accions puntuals

OBJECTIU: mobilitzar la gent de TMB per causes solidàries

ÀMBIT: 
- Social: persones amb necessitats especials per a la mobilitat: discapacitats, infants, gent gran, immigrants, …





Profesionals de l’empresa actuen coma tutors per orientar, guiar, aconsellar i desenvolupar aptituds, conductes i hàbitslaborals entre joves en risc d’exclusió social



Programa DECATHLON “Platges, rius, 
voluntariat i custòdia del territori”

DURADA: acció puntual, amb caràcter anual

OBJECTIU: millorar aquells espais naturals que es troben pròxims a l’entorn dels centres Decathlon .

ÀMBIT: 
- Ambiental: en col·laboració amb Fundación Biodiversidad i entitats ambientals del territori.





Com trio la meva proposta de voluntariat?



Per àmbit geogràfic, en funció de la mevalocalització i ubicació dels meus centres de treball

En funció de l’activitat prinicipal o el “core business”

Motivacions “personals”: de l’ògan directiu de 
l’empresa, dels treballadors, etc.



A on puc trobar propostes??









 «Empresa i voluntariat a Catalunya. Recull de bones pràctiques de voluntariat corporatiu que es realitzen des de l’empresa», Generalitat de Catalunya: http://xarxanet.org/sites/default/files/gencat-empresa_voluntariat.pdf
 Fitxa temàtica Voluntariat Corporatiu, Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona: http://crajbcn.cat/wp-content/files_mf/FT37Voluntariat_corporatiu.pdf
 «Guía de voluntariado corporativo», Voluntare: http://xarxanet.org/sites/default/files/voluntare_guia_de_vc.pdf

Recursos i material d’interès



Per més informació: 
Sandra Carrera: scarrera@custodiaterritori.org
Anna Parisi: comunicacio@xvac.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció!

Amb el suport de:


