Punt de Voluntariat d’Osona
El PVO està obert de forma presencial,
atès per voluntaris de la Coordinadora del
Voluntariat d’Osona (COV), els dijous a la
tarda, de 17:00 h a 19:00 h, a la seu de la
COV a l’Espai del Remei de la UVic-UCC,
al Passeig de la Generalitat, 48, de Vic. I
permanentment, a través del mail: puntdevoluntariat@osonavoluntariat.cat.
La missió de l’equip consisteix en:

√

Assessorar, formar i acompanyar en el
procés en general.

√

Informar dels drets i deures del voluntariat.

La Coordinadora del Voluntariat d’Osona
(COV) està conformada per representants
d’una seixantena d’entitats de la comarca sense ànim de lucre.
Les finalitats de la COV són la promoció i foment del Voluntariat a Osona mitjançant la potenciació de la vida associativa, el treball en
xarxa, la convivència i la participació ciutadana.
La COV ha desenvolupat una plataforma que
facilita la relació, el coneixement i la participació dels seus membres i, especialment, la difusió pública de les seves activitats i la captació
de voluntaris.

√

Els projectes en funcionament són:

√

Congrés del Voluntariat d’Osona
Premis ‘COV demà’ escolar i acadèmic
Punt de Voluntariat d’Osona
Pla Pilot Escola Solidària

Acompanyar en el procés de selecció
del projecte de voluntariat més adequat.

Procurar un enllaç fluid entre voluntariat
i entitats socials.

√ Derivar les sol·licituds a les entitats.

www.osonavoluntariat.cat
info@osonavoluntariat.cat
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Què?
Com?

El Punt de Voluntariat d’Osona facilita la incorporació de voluntaris a
entitats i projectes sense ànim de lucre amb seu a la comarca.
Escoltant les inquietuds de la persona interessada i explicant les
diferents iniciatives de voluntariat que estan en marxa a Osona.

Amb qui?

Amb la complicitat de les entitats que formen part de la COV i les
administracions locals i comarcal d’Osona.

Fent

Campanyes de divulgació de les propostes que arriben al PVO a
través de les xarxes socials i mitjans de comunicació.

Buscant
Oferint
Facilitant
Acompanyant

Que el PVO sigui el punt de referència de la ciutadania en general en
els diferents temes que facin referència al voluntariat.
L’assessorament d’experts en la matèria per gestionar el voluntariat de
forma adequada i la formació en els casos que siguin necessaris.
La relació amb les entitats socials, sense ànim de lucre, i administracions
que tinguin en marxa projectes de voluntariat.
El voluntari en el procés de formació i d’inserció al projecte i l’entitat
sol·licitant en la concreció de drets, deures i compromís del participant.

