ETS UN
COL·LECTIU LOCAL
I NECESSITES
SUPORT PER AL
TEU PROJECTE?
ACULL UN
CAMP DE VOLUNTARIAT!
El Servei Civil Internacional

L’SCI de Catalunya, nascuda al 1982, representa una de les més de 40 branques que configuren
la xarxa del Servei Civil Internacional, internacional que treballa per la cultura de pau, la justícia
global i la transformació social des d’una visió associativa i de base. L’SCI és principalment
conegut per l’organització de projectes de camps internacionals de treball voluntari, que acullen
cada any més de 5.000 persones de tot el món.

Els camps de voluntariat

Un camp de voluntariat, o camp de treball, és un projecte de feina comunitària dut a terme per
un grup d’entre 6 i 15 voluntaris i voluntàries de diferents nacionalitats durant un període d’entre
7 dies i un mes.
Objectius:

CONSCIENCIAR PER A
LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
Volem
despertar
la
consciència per a la
transformació social a través
de l’experiència intercultural
i del treball voluntari. A
partir del contacte amb
les organitzacions locals,
els i les voluntàries tenen
l’oportunitat de conviure amb persones de
diferents procedències i de conèixer altres
realitats. Aquesta experiència és una bona
eina de construcció de pau, ja que ajuda a
entendre i acceptar les diferències a la vegada
que potencia una visió alternativa de la
resolució dels conflictes.

ENFORTIR ENTITATS I
COMUNITATS LOCALS

D’altra banda, també es busca una repercussió
positiva tant a nivell d’entitat acollidora, com
en la comunitat on es du a terme el camp. La
promoció d’un camp per part d’una entitat
local pot ajudar a tirar endavant projectes ja
existents o a crear-ne de nous, però sobretot,
potencia l’empoderament de l’associació i la
cohesió interna. A més, permet establir xarxes
entre el projecte en sí i el seu entorn social,
a la vegada que genera noves experiències i
promou el voluntariat local.

Característiques
Durada: D’entre 7 a 30 dies.
La durada òptima és d’uns
15 dies.
Hores de treball: Els
voluntaris i voluntàries
poden
treballar
un
màxim de 6 hores al dia amb dos
dies de descans a la setmana
(preferiblement en cap de setmana).
Nombre de participants:
Entre 6 i 15 participants.
Persona coordinadora:
Tot
camp
de
voluntariat
compta
amb un coordinador
o coordinadora local
proposada per l’SCI Catalunya.
Aquesta figura s’encarrega de la
dinamització interna del grup.
Informació: Tota la informació sobre el camp
(lloc, projecte, allotjament, alimentació, tasques
que realitzaran, horaris de feina, etc.) ha d’estar
disponible abans que aquest sigui ofert als i les
voluntàries.
Tipologies
Hi ha una gran diversitat de tipologies de camps, l’únic
requisit és que siguin potenciadors de la construcció de
pau entesa des d’una vessant ben àmplia, que inclou
des de la cura del medi ambient, a la construcció de
xarxes locals, passant per l’educació en el lleure, festivals
culturals, reconstrucció de patrimoni, etc.
Les tipologies que marca l’SCI Internacional són:
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Camps específics
També existeixen camps capacitats per acollir un públic
en concret. Aquests són els camps familiars (destinats a
famílies) o child friendly (accepten menors acompanyats
d’adults), els camps adaptats per a gent amb diversitat
funcional i els camps intergeneracionals (on la meitat
dels participants tenen menys de 30 anys i l’altra meitat
més de 30 anys).
Qui pot acollir un camp de voluntariat?
Els camps de voluntariat són promoguts per entitats o
col•lectius que vulguin desenvolupar un projecte local
sense ànim de lucre. Aquest projecte ha de partir de
les necessitats d’una comunitat i tot el benefici ha de
repercutir en aquesta. És molt important, per tant, que hi
hagi una vinculació entre el projecte i la comunitat local.
Agents d’un camp de voluntariat

Antiracisme, antifexisme i memòria
Refugiats, immigrants i minories ètniques
Solidaritat Internacional
Pau i desarmament
Pobresa i injustícia social
Igualtat de gènere i sexualitat
Infants i joventut
Gent gran
Persones amb diversitat funcional
Protecció ambiental
Clima i vida sostenible
Art, cultura i història local
Vida comunitària

L’entitat promotora: És l’entitat que acull i organitza el
camp de voluntariat. Les seves tasques consisteixen
en el disseny, seguiment i avaluació del projecte. Així
mateix ha de garantir unes condicions mínimes de
seguretat i higiene dins del camp. És el vincle entre el
grup internacional i la comunitat local.
SCI: Té com a tasques la col•laboració en el disseny del
projecte i la selecció dels voluntaris a partir dels criteris
marcats pel promotor. També s’ha d’encarregar de triar
la persona coordinadora i assegurar que tots els i les
participants tenen la informació prèvia al camp.
La persona coordinadora: La persona que du a terme
aquest paper és una persona propera a l’SCI i amb
experiència en camps de treball. La seva funció és
dinamitzar el grup, fer la facilitació en els processos de
resolució de conflicte, i potenciar el diàleg intercultural.

Què cal finançar?
L’entitat promotora ha de finançar l’allotjament i
l’alimentació de tots els i les participants. També ha de
fer-se càrrec d’altres despeses originades de la realització
del mateix camp de voluntariat, com pot ser el transport
per a realitzar alguna activitat.
Allotjament: L’allotjament pot variar molt depenent de
les possibilitats de l’entitat promotora i de la comunitat
local. Pot ser un espai on posar-hi matalassos, tendes
de campanya, cases de colònies o cases de particulars.
Sempre s’han de garantir les condicions mínimes de
seguretat i higiene, així com accés a aigua neta, banys
i dutxes.
Menjar: Hi ha diverses opcions per organitzar els àpats.
L’organització es pot encarregar de comprar el menjar
i el grup de voluntaris i voluntàries s’encarregarà de
cuinar-lo. També es pot buscar una persona local que
s’encarregui de la intendència, o altres formes que
garanteixin uns criteris nutricionals i que puguin adaptarse a les necessitats dels i les participants (intoleràncies,
al•lèrgies, opcions alimentàries, etc.)

‘

L’ORGANITZACIÓ
PROMOTORA HA DE
GARANTIR L’ALLOTJAMENT
I L’ALIMENTACIÓ DE TOTES
LES PARTICIPANTS
L’organització dins del camp

’

Els camps de treball han de combinar hores de feina,
hores de lleure i part d’estudi.
Les hores de treball en el projecte: Són aquelles hores
dedicades a les tasques que fan el grup de voluntàries
durant el camp. Cal tenir en compte que, si la feina ho
requereix, el promotor haurà de portar una persona
tècnica que acompanyi i formi als i les participants i es
responsabilitzi de la tasca feta.
Les hores de lleure i coneixença de l’entorn: Els camps de
treball són una oportunitat per conèixer diferents indrets
de la mà la població local. Per això, el grup promotor
té un important paper a l’hora de pensar propostes de
descoberta del seu territori a través d’excursions, visites
a entorns naturals o socials d’interès cultural, festes
majors a les rodalies, trobades amb moviments socials,
col•lectius, etc.
Els i les voluntàries han de gaudir de 2 dies de temps
lliure cada setmana, les activitats extres decidides pels i
les participants durant aquests dos dies (desplaçaments
a altres poblacions, allotjament a altres llocs…) corren al
seu càrrec.
Part d’estudi: volem que els camps de l’ SCI siguin també
un lloc d’ autoformació i d’intercanvi d’idees entre els
voluntaris, el grup promotor i la comunitat que els envolta.
Per això demanem que, a part del treball, el camp inclogui
un tema d’estudi relacionat amb el projecte que esteu
portant a terme, sempre fent referència a conflictes que
afecten la nostra societat i el món (construcció de pau,
ecologia i sostenibilitat, migracions i refugiades, consum
responsable, gènere i feminisme, etc). Portar aquesta
part a la pràctica implica una relació entre els voluntaris,
el grup promotor i l’entorn local, podent organitzar
diverses activitats com xerrades, debats, sortides i visites
d’interès per al tema, activitats d’expressió artística,
publicació de conclusions, etc.

Passos a seguir per acollir un camp:

1. Contactar amb l’SCI (incoming@sci-cat.org) i establir
una primera trobada.

2. Dissenyar el camp (amb l’acompanyament de l’SCI).

Durant el procés és positiu implicar al màxim de
persones i entitats de la comunitat local.

3. Un cop el projecte és acceptat, cal signar el conveni de
col•laboració.

4. Facilitar tota la informació necessària sobre el camp

per tal d’elaborar la descripció del camp per ferne la difusió i el full d’informació que rebran els i les
participants (la “infosheet”).

5. Participar

de la trobada formativa i d’intercanvi
d’experiències de les entitats promotores dels camps
de l’SCI.

6. Implicar a la persona coordinadora en la preparació
del camp i mantenir el contacte amb SCI per seguir el
procés d’emplaçament dels i les participants.

7. Informar de qualsevol canvi que hi pugui haver respecte
allò acordat en el qüestionari i conveni.

8. A

l’inici del camp cal preparar la infraestructura i
l’arribada de les persones voluntàries. Durant el primer
dia cal explicar el projecte i visibilitzar el motiu pel qual
s’acull el camp. També cal clarificar quines seran les
tasques, els horaris, activitats de lleure i facilitar que
sigui el propi grup que s’autoorganitzi el ritme i les
responsabilitats.

9. Durant

el camp cal fer el seguiment i mantenir
informat a l’SCI de qualsevol incidència. Durant el
desenvolupament del camp l’SCI farà una visita al
projecte.

10. Entregar les avaluacions dels i les participants i realitzar
una trobada d’avaluació amb SCI Catalunya.

Alguns camps realitzat el 2016
Arqueologia a l’illa
A Son Servera (Mallorca) 28/03-10/04 i 09/10-19/10
Amb Ajuntament de Son Servera
Els voluntaris i voluntàries participen en una intervenció
arqueològica amb l’objectiu d’utilitzar l’arqueologia i la
història local per preservar i promoure el patrimoni històric
i cultural. El treball consisteix en la valoració d’un jaciment
arqueològic mitjançant les tasques de neteja de les restes
i la rehabilitació de l’accés al lloc.
Can Pipirimosca
A Valls 01/08- 14/08
Amb Associació Adela
Can Pipi és un projecte que funciona com una granja
autosuficient on el compartir, la interculturalitat, la
convivència, el respecte pel medi ambient, el creixement
personal i l’educació són els objectius principals. Les
voluntàries ajuden en l’ampliació del jardí de plantes
aromàtiques i medicinals, així com tasques a l’hort i altres
activitats pròpies d’una granja de permacultura
Convivint amb la paràlisi cerebral
A Capmany (Figueres) 08-08 - 14/08
Amb Fundació per a la Paràlisi Cerebral
Les voluntàries conviuen amb els usuaris i usuàries de la
Fundació per a la Paràlisi Cerebral, organitzant activitats
i donant-los suport en el seu dia a dia. Aquest camp de
treball és una bona oportunitat per entendre com és la
vida amb paràlisi cerebral, celebrant les coses en comú
que es tenen amb les persones afectades, en comptes de
les diferències.
La Imaginada
A Tarragona 08/08 - 17/08
Amb La Imaginada. Associació Cultural
Es tracta d’un festival cultural autogestionat amb
l’objectiu de promoure alternatives al model econòmic
actual, la creació d’espais d’intercanvi cultural i social i
l’empoderament i la participació activa de la població. Les
voluntàries donen suport en les tasques de preparació i
logística del festival, en les activitats infantils, participant a
la cuina i a la barra de la festa.
Fira d’Economia Solidària de Catalunya
A Barcelona 16/10 - 25/10
Amb la Xarxa d’Economia Solidària
El grup de voluntàries col·labora en les tasques
organitzatives de la FESC 2016, assumint les tasques
prèvies i logístiques de la preparació de la fira. És una
oportunitat per a endinsar-se en el món cooperatiu i
conèixer el teixit associatiu i cooperatiu català.

Per contactar amb nosaltres:
Servei Civil Internacional
www.scicat.org
incoming@sci-cat.org / 94 441 70 79

