DRETS I COMPROMISOS DEL VOLUNTARIAT
1) Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, la formació, la orientació, el
suport i, si s’escau, els medis materials necessaris per l’exercici de les funcions que se li assignen.
2) Ser tractats sense discriminació i amb respecte per la seva llibertat, dignitat, intimitat i les
seves creences.
3) Participar activament en l’organització en la que s’integren, col·laborant en l’elaboració, el
disseny, l’execució i l’avaluació dels programes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació.
4) Ser assegurats contra els riscos d’accidents i de malalties derivats directament de
l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que
s’estabilitzen reglamentàriament.
5) Ser reemborsats per les despeses derivades del desenvolupament de les seves activitats.
6) Disposar d’una acreditació identiﬁcativa de la seva condició de voluntaris.
7) Realitzar la seva activitat en las degudes condicions de seguretat i higiene d’acord amb el
tipo i les característiques de l’activitat.
8) Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució.

DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

1) Complir els compromisos adquirits amb les organitzacions en les que s’integren, respectant
les ﬁnalitats i la normativa.
2) En el seu cas, garantir conﬁdencialitat de la informació rebuda i coneguda en el
desenvolupament de la seva activitat voluntària.
3) Refusar qualsevol contraprestació material que poguessin rebre del beneﬁciari o bé
d’altres persones relacionades amb la seva acció.
4) Respectar els drets del beneﬁciaris de la seva activitat voluntària.
5) Actuar de forma diligent i solidària.
6) Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de manera concreta per
les activitats i funcions conﬁades, així com les que es necessiten amb caràcter permanent per
mantenir la qualitat dels serveis que es presten.
7) Seguir les instruccions adequades als ﬁns que es dediquen en el desenvolupament de les
activitats encomanades.
8) Utilitzar degudament l’acreditació i distintius de l’organització.
9) Respectar i cuidar els recursos materials que l’organització posa a la seva disposició.

