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Impulsem els
valors socials

Tot l’any construint una
xarxa sòlida d’entitats
membres.
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Qui som
Què ens mou?
Som una xarxa d’entitats
d’acció social. En totes elles,
el VOLUNTARIAT hi té un paper rellevant: hi exerceix el
govern electe de representació, certes responsabilitats
davant de programes concrets,
hi dóna criteri polític i estratègic, o intervé direcatment
en les actuacions de l’entitat.
Sovint, el VOLUNTARIAT actua
al costat de les persones sòcies de l’entitat, de les persones
assalariades i de les persones
ateses. És a dir, en un entorn
participatiu, dinàmic i canviant.
Som una plataforma compromesa amb el model associatiu de voluntariat: un associacionisme que a Catalunya
és transversal (aquell en què

hi participen associacions,
fundacions, cooperatives de
treball i serveis) impulsant un
sector viu i motor de transformacions socials, en el qual, la
PERSONA VOLUNTÀRIA es
troba a l’EIX de la seva acció.
Ens mou aquest compromís:
el de preservar i promoure el
model català de VOLUNTARIAT.
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Impulsem un sector viu i
motor de transformacions
socials, en el qual,
la PERSONA VOLUNTÀRIA
es troba a l’EIX de la seva
acció.

som
fem xarxa
impulsem
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El 2016 hem sumat
El conjunt de 342 seus d’entitats, corresponents a 278
entitats sòcies. Juntament amb les quals hem impulsat
recursos i serveis per afavorir l’acció voluntària en el
territori. I d’aquestes 278, 155 entitats heu estat actives
en diferents propostes de la FCVS.
Aquesta tasca, feta conjuntament amb vosaltres, ha impactat sobre un total de 80.000 persones voluntàries.
A més d’aquest col·lectiu de persones voluntàries,
la nostra acció ha arribat a persones tècniques i
assalariades d’entitats (federades o no), a responsables
d’administracions, a companys d’altres federacions del
sector, i a ciutadans en general. Fins arribar a un total de
95.000 persones receptores.

80.000

persones
voluntàries

342 seus de
278 entitats

95.000

persones
receptores

Impacte social
de la nostra
acció
L’impacte social de la nostra acció es tracta, fins a cert punt,
d’un intangible qualitatiu. Però no només!
Per tant, us mostrem retalls i instantànies del trencadís
de resultats obtinguts durant aquest any passat. Perquè
n’avalueu l’impacte global.
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La nostra tasca
Durant el 2016 hem enfocat la nostra tasca cap a:
Territori

Enfortiment del
desplegament territorial.

Cohesió

Cohesió de les entitats
des de la participació.

Comunitat
Promoció del voluntariat
com a intervenció
comunitària.

Eines
Oferta d’eines a entitats
que implementen
programes de voluntariat.

La tasca de continuïtat l’hem alineada en dos eixos:
Coordinació i
xarxa

La nova tasca l’hem alineada a l’eix:
Innovació i qualitat

Projecció i
visibilitat

Treballant en xarxa
invertim menys
esforços i obtenim
resultats millors

01
Coordinació i xarxa
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La coordinació i la xarxa l’hem impulsada a partir
de la coordinació de models de treball i
de programes de servei a totes les entitats

Promovent un model de Coordinació Territorial format per equips de persones
representants d’entitats.
Ex.: Barcelona i Girona.

Coordinant espais per a treballar amb dinàmiques grupals.
Ex.: Comitè Organitzador de la Jornada Catalana de Voluntariat de Salut.

Compartint espais de visualització i d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.
Ex.: el TAST de Tarragona; les Fires d’entitats de Lleida i de Girona.

Impulsant el programa Ben a prop teu per conèixer i avaluar el vincle i les mútues
expectatives entre entitat i FCVS.

Generant intervencions i discurs d’incidència política en representació del voluntariat
en òrgans i xarxes de participació ciutadana i polítiques públiques.

Centre Europeu del Voluntariat (CEV)
Membres del Plenari
Consejo Estatal de ONG de Acción Social
Membres del GT de Voluntariado
Plataforma del Voluntariado de España
Membres del Plenari
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Vocalia de Voluntariat en la Junta Directiva i coordinadors GT de Voluntariat.
Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya (CAVC)
Membres del Plenari.
Vegeu llistat sencer de representacions exercides des de la FCVS

Promovem una
actitud
transformadora
del nostre entorn

02
Projecció i visibilitat

voluntariat
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Hem promogut actuacions que visualitzen la participació
ciutadana i posen en valor el voluntariat com a
agent transformador en benefici de la comunitat

Publicació d’ofertes de voluntariat

La Borsa de
www.voluntaris.cat
està enllaçada a la
Borsa de Voluntariat
per una Barcelona
Inclusiva, cogestionada
entre l’Acord Ciutadà
de l’Ajuntament i la
FCVS

Ofertes per territoris d’arreu de Catalunya.

Ofertes per a joves a partir dels 16 anys.

Ofertes per diferents tipologies de voluntariat.
(Puntual, continuat, de cap de setmana, familiar,
de vacances).

Accediu a la Borsa

Derivem persones a ser voluntàries d’entitats.

Valor afegit:
1. Les persones han rebut assessorament anteriorment i han estat ateses
amb entrevistes personalitzades.
2. Les entitats reben assessorament per a “penjar” correctament la seva
oferta.

Difusió de recursos sensibilitzadors
Desplegament de recursos sensibilitzadors al territori:
Exposicions itinerants sobre l’entorn del Voluntariat a centres educatius, biblioteques, centres cívics i equipaments diversos.

Vegeu més

13

itineràncies
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Coordinació de programes de promoció del voluntariat
01

01

01

Mil raons per
moure’ns!

Mirades, veure i viure
el voluntariat

Grans actius de
suport als CAP’s

Coordinació de sessions
informatives
a
centres
educatius i a d’altres
equipaments,
sota
el
paraigua del programa Mil
raons per moure’ns!
Destinat a joves de 16-18
anys.

Programa adreçat a les
escoles, IES i Universitats, que, a través de la
metodologia Aprenentatge
i Servei, vol promoure la
formació dels alumnes tot
descobrint les necessitats
d’entitats properes al centre
educatiu, amb l’ajut d’un
tutor a l’aula. Amb l’objectiu
de millorar les condicions de les entitats i
d’enfortir les competències
treballades en l’entorn de
l’edició de vídeos.

Programa comunitari de
suport complementari als
CAP’s en atenció a les
persones afectades d’una
cronicitat, discapacitat o
situació de dependència, amb persones voluntàries que hi fan tasques
d’acompanyament als Centres d’Assistència Primària.

Mil raons per moure’ns!

Millorar les
condicions de les
entitats i enfortir les
competències dels
alumnes

Mirades, veure i viure el
Voluntariat

Grans actius de suport
als CAP’s

13 MEMÒRIA 2016

01

01

01

Organització de fires

Relats de Voluntariat

Punts de voluntariat

Coordinació de la participació conjunta a: Fires i
mostres locals, celebracions del Dia Internacional
de Voluntariat, Jornades i
Congressos, etc.

Concurs anual que dona
veu als voluntaris i voluntàries amb dues modalitats:
16-18 anys i més de 18
anys.

Gestió dels punts informatius de voluntariat dels
ajuntaments de:
Reus
Cambrils

Recursos a la xarxa
Documents de consulta, alineats amb la Llei catalana de voluntariat i foment de
l’associacionisme:
“Voluntariat Social. Manual de Gestió”
Guia per a la implementació d’un model de Responsabilitat Social I de Voluntariat d’Empresa
Guia de voluntariat de l’àmbit hospitalari i sociosanitari
Guia d’entitats membres per àmbits d’actuació
Guia didàctica Mirades (col·laboració entre comunitat educativa i entitats socials)
Catàleg formatiu per a personal tècnic i voluntari
Informació sobre la Llei catalana del voluntariat i de foment de l’associacionisme
Càpsules (in)formatives sobre la Llei catalana del voluntariat i de foment de l’associacionisme
Altres Guies i documents d’interès

Incorporació de
millores contínues
per a la nostra
tasca

03
Innovació i qualitat
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Hem cercat l’eficàcia i la sostenibilitat
dels programes de la FCVS i de les entitats.
Hem buscat recursos que innoven i generen creativitat,
comptant amb tecnologies de la comunicació

01

01

01

Banc de recursos
Guanyem-hi tots!

II Premi Lluís Martí al
Valor Social

Responsabilitat
social empresarial

Programa que gestiona
donacions de productes
i promou la segona vida
reciclada d’estocs provinents d’empreses, de particulars i d’institucions .

Es premien bones pràctiques en l’àmbit de les
col·laboracions entre sectors. Cada any la temàtica
és diferent i sempre va destinat a entitats membres de
la FCVS.

Orientació a empreses, entitats i altres organismes
sobre plans de Responsabilitat Social que poden
incloure el foment del VolCor, i activitats concretes de
col·laboració entre sectors.
Per a l’assessorament, la
Guia de RSE és una eina
molt utilitzada.

Aposta pel reciclatge i la
reutilització de material
en bon estat. Les entitats
sol·liciten material a les
empreses, als particulars,
i a les institucions. Permet mostrar el valor de la
reutilització i del compromís social. Una eina de
promoció de l’economia
col·laborativa, la cura de
l’impacte ambiental i l’intercanvi de material entre
empreses, particulars, institucions i entitats.
Vegeu més

Vegeu més

FCVS
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e-comerce:
El Mercat Social

Catàleg de l’Escola
de Formació

Portal Social
Xarxanet.org

L’aparador de la compra
social i del consum responsable de productes i serveis d’entitats, que permet
l’enfortiment del finançament propi de les entitats i
promou la compra responsable i contractació d’un
servei, la generació de
voluntariat de suport a
l’ocupació de persones
vulnerables i el creixement de l’activitat d’inserció
sociolaboral.

Gestió de les següents
activitats formatives:

Gestionant
diàriament
el Portal Social en línia
de Xarxanet.org de la
Generalitat
de
Catalunya, en col·laboració amb
entitats del tercer sector.

Vegeu més

Formacions per Voluntariat d’atenció directe
Formacions per a
Tècnics i Coordinadors
de Voluntariat
Formacions a mida
(catàleg formatiu)

Accés al catàleg

Al servei de les publicacions,
dades,
estudis,
del sector, les entitats i el
voluntariat.

Accés al portal

17 MEMÒRIA 2016

Comunicació
BLOG VAL LA PENA!
Publicació d’opinions, punts de vista o
experiències entorn al voluntariat.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Manteniment de la relació
amb mitjans de comunicació
generalistes escrits, ràdios,
televisions i mitjans digitals.

NOTÍCIES

Veure aparicions
en premsa

Mitjançant
aquestes
eines

XARXES SOCIALS
Manteniment diari de les
xarxes socials:
/voluntaris.cat,

Publicació de notícies, actes
i actuacions de les entitats,
recursos, agenda, així com de
qualsevol esdeveniment del
sector.

EDITORIAL

Obertura de la línia editorial i l’espai d’opinió a:
www.voluntaris.cat

@voluntaris_cat

PUBLICITAT

/ElMercatSocial
@ElMercatSocial
T

/Guanyem-hi tots
@guanyemhitots

BUTLLETINS
Xarxanet, de caràcter setmanal
Voluntaris.cat, de caràcter quinzenal

La FCVS informa, exclusiu per a les entitats federades
L’Escola Formació, oferta formativa
El Mercat Social, promocions de productes i serveis

Gestió assegurança
Gestió de la pòlissa col·lectiva d’assegurança
de voluntariat per les entitats, tant de Responsabilitat Civil, com d’Accidents. I d’altres productes d’assegurança.
Accés

En el marc del DIV, hem publicat un vídeo
editat per l’Agència de Publicitat Saatchi
& Saatchi sobre els valors del voluntariat.
S’ha visualitzat a les xarxes:
11.4k impressions
82 retweets
80 likes
4.497 visualitzacions
110 comparticions
56 likes

Cessió d’espais
Cessió espais i material a les entitats, com la
sala de formació, equips informàtics o les
exposicions itinerants.

Fem créixer els
nostres canals per
fer créixer la
nostra tasca

voluntariat
Xifres i resultats

t
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Família virtual

www.voluntaris.cat

9.230

subscriptors butlletí

44.276

Visites al Portal Social Xarxanet.org

Obrim nou compte a Twitter:

Guanyem-hi tots!

88

aparicions
en premsa

Hem aparegut 88 vegades en mitjans de
comunicació generalistes escrits, ràdios,
televisions i mitjans digitals. Destaquem:
Doble pàgina El Periódico
dedicada al Voluntariat Social

www.elmercatsocial.cat

1.406

subscriptors butlletí

4.984

2.510

6.484

1.485

Seguidors
Facebook

Seguidors
Twitter

125.883
pàgines servides

Seguidors
Facebook

Seguidors
Twitter

FCVS
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Més resultats

1
2
9.804

Hem estat presents en 26 taules de representació pública i social. Hem
aportat discurs de voluntariat en 22 ocasions convidats per institucions
diverses. Hem estat presents en nom de la FCVS en 37 actes.
Hem organitzat i/o participat en 7 fires, en les quals s’hi ha comptabilitzat
43.280 persones.
Algunes d’elles:
Associa’t a la festa (Dins dels actes de La Mostra de La Mercè 2016 a Barcelona)

visites
a la Borsa de
Voluntariat

La Fira d’Entitats de Girona
La Fira d’Entitats de Lleida
El Tast Tarragona
Fira de l’Economia Solidària a Barcelona

3

Hem organitzat/participat en 40 Jornades formatives.
XI Jornada catalana de voluntariat àmbit Salut:
“Voluntariat i salut mental”. 145 participants.
IV Jornada Voluntariat i salut a Girona:
“La relació entre persones voluntàries i professionals de l’àmbit de la salut”.
80 participants.
VI Jornada de Voluntariat Social a Lleida:
“El voluntariat com a facilitador de convivència i de canvi social”.
120 participants.

1.076
304
assessoraments
a

institucions

Jornada Voluntariat i Activisme:
“El Ritme d’estar viu” coorganitzada ODEC de la Universitat
de Lleida i Comissió 3.4, plataforma de la qual forma part
FCVS-Lleida.
70 participants.

4
5

Hem fet itinerar 5 dispositius sensibilitzadors en 13 ocasions, amb 547
visitants.
Hem ofert 16 sessions informatives
adreçades a col·lectius i a edats diverses,
davant de 2.242 persones.
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Hem convocat 5 celebracions del DIV a tot
el territori amb un total de 1.000 persones
participants:
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Reus

7

Hem organitzat un acte de reconeixement
intern per als voluntaris de la FCVS on hi han
assistit 30 persones.

8

Hem convocat el Concurs de Relats
novament amb actes de lliurament de Premis
a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

9

Hem realitzat un total de 1.076 assessoraments a 304 institucions (ajuntaments,
hospitals, universitats, CAP, IES, biblioteques,
entitats, etc.)

14

10
11
12
13

Hem fet derivacions de 1.544 persones
a entitats, presencialment o en línia.
Hem rebut un total de 9.804 visites a la
Borsa del Voluntariat en línia.
Hem atès 176 entitats que han contractat
l’assegurança per a un total de 5.793
persones voluntàries.
Hem publicat la Guia de gestió de
voluntariat elaborada a través del
coneixement generat per la xarxa
d’entitats de Barcelona. L’hem presentada
en l’acte del DIV de Barcelona, davant de
115 persones, federades i no federades.

Hem impartit 51 cursos i 30 sessions formatives per a un
total de 2.532 alumnes:

BARCELONA

3 1

8

5
1

9

2

TARRAGONA

LLEIDA

GIRONA

3

2 1 1

1

1

7
1

Iniciació al voluntariat
Especialització per àmbits
Suport emocional i creixement personal
Per als responsables de voluntariat
Càpsules formatives
Grups de treball de coneixement compartit

8
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Més xifres
Guanyem-hi tots!

El Mercat Social

01

El càlcul de la valoració
econòmica de les donacions ha estat de 106.340 €.

01

01

Donacions
Hem gestionat un total 148
donacions provinents de
51 donants col·laboradors, la majoria dels quals
són empreses, al servei
de 31 demandes de 24
entitats sol.licitants del
Programa Guanyem-hi tots!

Economia Social i RS

Vendes
Hem generat vendes de:
207 productes
23 serveis
per a 24 entitats associades
a l’e-comerce:
El Mercat Social
Hem atès:
113 clients registrats
155 comandes

Algunes empreses són:
Fundació Repsol, Catalana
de Occidente, Plus Fresc
Supermercats,
Envases
Plásticos del Ter, SL, etc.

Premi Lluís Martí al Valor Social
Hem lliurat el Premi Lluís Martí al Valor Social, dotat amb 3.000€, en
el Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona.
L’entitat guanyadora, Fundació Privada Ilersis, amb el projecte
‘L’ Horticultura terapèutica i el valor del Voluntariat’ presentà una
col·laboració a tres bandes, entre empresa, entitat i persones
voluntàries, per a la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

Pla de comunicació
Hem elaborat un pla de
comunicació de les diferents eines que conformen
l’àmbit de:
Voluntariat, Economia
Social i RS
El Mercat Social
Guanyem-hi tots
VolCor
Per a la seva difusió a través
d’un equip de voluntaris
experts en la relació amb el
mercat.
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Guia de RSE
Presentació de la Guia per a la implementació d’un
model de Responsabilitat Social i de Voluntariat
d’Empresa en 2 ocasions, a Girona i a Tarragona,
davant de 27 entitats.

Programa Grans Actius
Hem promogut el voluntariat sènior a l’interior de
la comunitat i afavorit l’envelliment actiu, processos
de generativitat, i l’autonomia personal, tot donant
suport a persones amb dependència i/o discapacitat
i contribuint a alleujar la càrrega per a familiars i
cuidadors a través del Programa Grans Actius.

El Programa ha obtingut el suport i reconeixement
de l’ICS a la seva tasca, a través de la signatura
d’un conveni de suport a la seva implementació.

Voluntariat sènior

Afavorim
l’envelliment actiu i
l’autonomia personal

5 CAPS

4 CAPS

4 CAPS

FASE
EXPLORACIÓ

CONVENI
D’ACTUACIÓ

ASSESSORAMENT
I FORMACIÓ

CAP Pare Claret
(Gràcia)
CAP Casernes
(Sant Andreu)
CAP Olesa de
Montserrat
CAP La Mina
CAP Sant Ildefons

CAPs traspassats on hi
hem mantingut vinculació
d’assessorament
i
de
formació.

14 persones
voluntàries
87 persones
en situació de
dependència

CAP La Marina

CAP Les Hortes

CAP Zona Franca

CAP/CUAP Manso

CAP El Clot

CAP Hospital de
Martorell

ICS

CAP Bon Pastor

de l’Institut Català de

CAP Ramón Turró

Suport i reconeixement
Salut.

Cap a un bon
govern al servei
de les entitats

Més transparència i
eficiència

voluntariat
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Desenvolupament del Pla de govern i qualitat
Hem dibuixat un nou organigrama:

ASSEMBLEA GENERAL

4 Assemblees locals

Consell Directiu

Equip de Sostenibilitat
Presidència, vicepresidènca
secretaria general, tresoreria,
vocalies, direcció i programes.

Equip Coordinador d’Àmbits
Presidència, programes i les
vocalies que s’escauen.

Salut i
Comunitat

Equip Coordinador de Territoris
Presidència, tresoreria, vocalia
territorial, 4 coordinacions, direcció.

Direcció

Barcelona

Equip de suport
a coordinació
Barcelona
Equip de suport
a coordinació a
Girona

Desplegament
territorial

Desplegament
funcional
Formació

Programes RRHH

Girona

Voluntariat,
Economia
Social i RS

Qualitat i
coneixement

Lleida

Guanyem’hi
tots!

El Mercat
Social

Comunicació

Serveis
Generals

Administració i
comptabilitat

Tarragona

Punt Reus

Punt Cambrils

Hem millorat els procediments per consensuar
el Pla d’Objectius per al 2017- 2018 entre el
Consell Directiu i l’Equip Tècnic

FCVS
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Pla d’acollida

Treball per objectius

Calendari flexible

Hem definit un pla d’acollida per a les persones de
nova incorporació, tant
voluntàries com remunerades.

Hem millorat la sistemàtica
de treball per objectius de
les persones contractades.

Hem establert un model de
calendari flexible per a la
conciliació familiar i laboral de les 15 persones
contractades.

4 a territoris

01

01
4 a direcció i serveis
generals

7 a programes
generals
AGO

Ben a prop teu

Hem convocat l’AGO a
cadascun dels 4 territoris,
amb la presència de 75
entitats i un total de 33 vots
delegats.

Hem convocat un total
de 5 trobades del Ben a
prop teu amb 39 entitats
a través d’una reunió o
entrevista semiestructurada.

Els 15 contractes corresponen
a un conjunt d’11 jornades
completes.
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Observatori
discapacitat física

El Panoràmic

Transparència

Hem participat en l’elaboració de l’Estudi sobre la
participació voluntària de
les persones amb discapacitat, liderat per l’Observatori
de la Discapacitat Física.

Hem aportat dades a
l’enquesta del Panoràmic
i impulsat a les entitats a
què hi participin. Tenim una
fotografia més completa
sobre l’especificitat de la
FCVS.

Hem adequat la pàgina web
www.voluntaris.cat
per
acollir-se a la Llei de
Transparència.

01

01

VOL+

Línia Editorial

Hem iniciat el procés de
certificació de competències assolides en fer
voluntariat amb el programa VOL+ avalat per la
Plataforma del Voluntariado
de España.

Hem desplegat 12 col·laboracions de membres del
Consell Directiu en la publicació d’articles de Línia
Editorial de la FCVS.

Més aportacions
no dineràries
d’empreses i
institucions

voluntariat
Recursos

t
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Equip humà

13

persones del
Consell Directiu

15

persones
assalariades

59

persones
voluntàries

L’equip tècnic dona servei als 4 territoris en la seva globalitat.

Com ho hem fet?

1

Fent créixer les àrees que
donen recursos als territoris
i les seves entitats:

Àrea de sensibilització
Àrea salut i comunitat
Àrea de voluntariat,
economia social i RS

2

Reforçant la tasca territorial i d’aquestes àrees
des de:

L’atenció als Punts de
Voluntariat de Reus i
Cambrils.
L’Escola de formació
La gestió del portal
Xarxanet
La qualitat i coneixement

Amb l’impuls de totes aquelles entitats
que ens hi heu volgut acompanyar!

La gestió de projectes
La gestió de la
comptabilitat
La direcció tècnica:
direcció i cap de
programes i RRHH

FCVS
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Consell Directiu
Presidenta:

Coordinador FCVS Barcelona:

Francina Alsina

Albert Francolí

Vicepresidenta:

Coordinador FCVS Girona:

M. Elena Alfaro

Maria Solés

Secretari General:

Coordinador FCVS Lleida:

Ramon Nicolau

Assumpta Costafreda

Tresorer:

Coordinador FCVS Tarragona:

Jaume Montserrat

Maite Múrria

Vocalia Creu Roja:

Vocalia Salut:

Josep Massip

Pilar Díaz

Vocalia Participació:

Vocalia Voluntariat de la FCVS:

Jordi Balot

Miquel Àngel Fuster

(Arrels Fundació)

(Fundació Ared)

(Fundació APIP-ACAM)

(Associació VAE)

(Creu Roja Catalunya)

(Fundació Joan Salvador Gavina)
Vocalia de Gent Gran:

Magdalena Blasco

(Fundació Privada Avismón - Catalunya)

(Fundació Servei Solidari)

(Càritas Girona)

(Associació de Caritat Sant Vicenç de Paül)

(Càritas Catalunya)

(Associació Amputats Sant Jordi)

(FCVS)
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Equip Tècnic
Direcció:

Eulàlia Mas
Cap de Programes i RR.HH:

Carme García
Comunicació:

Voluntariat Salut i Comunitat:

Lara Bogni
Mercedes Naranjo (Grans Actius)
El Mercat Social:

Núria Monsalve

Montse Rosell
Míriam Milán (Xarxanet.org)

Formació:

Comptabilitat:

FCVS - Barcelona:

Qualitat:

FCVS - Girona:

Voluntariat, Economia Social i RS:

FCVS - Lleida:

Montserrat Martí
Montserrat Palanques
Laura Codina
Clara Giménez (Guanyem-hi tots!)

Daniel Muntané
Esther Prats

Cristina Esteve
Núria Farré

FCVS - Tarragona:

Cristina Rodríguez

FCVS
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Col·laboradors
Col·laboracions dineràries
1. Administracions públiques

2. Col·laboradors privats
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Aportacions no dineràries
1. Recursos materials

Donacions, cessions i d’altres col·laboracions
professionals no remunerades de persones, empreses i institucions, gràcies a les quals hem pogut
fer la nostra acció amb menys cost econòmic:
Cessió seus: 16.550 €
(Ex: cessió de la seu de Barcelona, cessió
de sales per a jornades)
Donacions: 108.149,00 €
(Ex: aportacions al programa Guanyem-hi
tots!, accés a cursos gratuïts, donacions per
a jornades o per al Concurs de Relats)
Col·laboracions professionals no remunerades: 10.500 €
(Ex: Agència de publicitat Saatchi & Saatchi)

Total: 135.199 €
2. Recursos humans. Voluntariat

Impacte de l’acció dels nostres 72 voluntaris en
nombre d’hores:

21.300h anuals

Per un valor econòmic de:
Total: 213.000 € *
* 10€/h

Total recursos materials + recursos humans = 348.199€

BAL ANÇ
ECONÒMIC

2016

FCVS
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Balanç econòmic
2015
ACTIUS NO CORRENTS
I. Immobilitat intangible
3. Patents, llicències, marques i similars
5. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
2. Instal·lacions tècniques i altres immobilitzats material
V. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
5. Altres actius financers
ACTIUS CORRENTS
II. Existències
2. Matèries primes i altres aprovisionaments
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
3. Deutors varis

2016

36.440,51 €

26.169,25

2.779,92

385,20

14,98
2.764,94

385,20

29.078,47

21.201,93

29.078,47

21.201,93

4.582,12

4.582,12

3.933,69

3.933,69

648,43

648,43

487.830,80

410.868,77

7.800,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

363.131,46

183.349,44

10.817,01

29.056,27

352.314,45

154.293,17

331,39

331,39

331,39

331,39

VI. Periodificacions a curt termini

28.000,00

28.840,00

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

88.567,95

190.547,94

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers

1. Tresoreria

88.567,95

190.547,94

TOTAL ACTIU

524.271,31

437.038,02

PATRIMONI NET

185.405,43

196.747,67

Fons propis

185.405,43

196.747,67

V. Resultats d’exercicis anteriors

178.949,71

188.811,86

341.450,68

351.312,83

-162.500,97

-162.500,97

VII. Resultat de l’exercici

6.455,72

7.935,81

PASSIU NO CORRENT

8.750,00

8.750,00

II. Deutes a llarg termini

8.750,00

8.750,00

1. Romanent
2. Resultats negatius d’exercicis anteriors

5. Altres passius financers
PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
5. Altres passius financers
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)

8.750,00

8.750,00

330.115,88

231.540,35

17.860,44

-560,22

17.860,44

-560,22

72.891,44

122.380,65

55.960,32

84.733,98

-47,40

19.574,12

16.978,52

18.072,55

VI. Periodificacions a curt termini

239.364,00

109.719,92

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

524.271,31

432.038,02

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
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Pèrdues i guanys
2015
A. OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
b) Prestacions de serveis
4. Aprovisionaments.
a) Consum de mercaderies
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
6. Despeses de personal.
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials

%

a) Serveis exteriors

%

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00

559.857,26 €

100,00

572.614,05 €

100,00

559.857,26 €

100,00

572.614,05 €

100,00

0,00 €

0,00

53,76 €

0,01

0,00 €

0,00

53,76 €

0,01

7.176,69 €

1,28

7.586,09 €

1,32

-353.119,59 €

63,07 -371.914,39 €

64,95

-268.044,76 €

47,88 -290.133,70 €

50,67

15,20

-81.780,69 €

14,28

-182.436,46 €

32,59 -187.792,94 €

32,80

-175.184,92 €

31,29 -177.979,18 €

31,08

-85.074,83 €

7. Altres despeses d'explotació

2016

b) Tributs

-2.151,54 €

0,38

-2.454,76 €

0,43

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials

-5.100,00 €

0,91

-7.359,00 €

1,29

-20.984,62 €

3,75

-12.346,41 €

2,16

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00

8. Amortització de l’immobilitzat
9. Imputació de subvenciones d'immobilitzat no financer
i altres
Altres resultats

-83,92 €

0,01

-150,00 €

0,03

10.409,36 €

1,86

8.050,16 €

1,41

7,17 €

0,00

6,56 €

0,00

15. Despeses financeres

-3.960,81 €

0,71

-120,91 €

0,02

A.2. RESULTAT FINANCER

-3.953,64 €

-0,71

-114,35 €

-0,02

A.3. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

6.455,72 €

1,15

7.935,81 €

1,39

A.4. RESULTAT DE L'EXERCICI D'OPERACIONS CONTINUADES

6.455,72 €

1,15

7.935,81 €

1,39

A.5. RESULTAT DE L'EXERCICI

6.455,72 €

1,15

7.935,81 €

1,39

A.1. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers

D’ON VÉNEN ELS NOSTRES INGRESSOS?
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1

COM DISTRIBUÏM LES DESPESES?

3
2

1

2
1. Recursos propis, serveis i activitats:
168.217,42€ · 29%
2. Finançament públic: 362.396,63€ · 62%
3. Finançament privat: 42.000,00€ · 7%
4. Donacions i atres: 7.586,09€ · 1%

1. Costos salarials: 371.914,39 · 66%
2. Activitat: 177.979,18 · 32%
3. Altres despeses: 14.784,67 · 3%

Barcelona
c/ Grassot, 3, 2n
08025 Barcelona
T. 93 314 19 00 / comunicacio@voluntaris.cat

@voluntaris_cat

voluntaris.cat

