Benvolgudes i benvolguts,
Des de la FAVB, com a membres del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), us fem arribar
informació de la tasca que podeu fer per recolzar les Xarxes de Suport dels vostres barris.
Us engresquem a que us oferiu, si es que ja no ho esteu fent ja, per facilitar les tasques administratives
a les Xarxes de Suport que són de caràcter informal tot garantint la bona gestió del voluntariat i que
aquest estigui assegurat.
Des del Consell d’Associacions de Barcelona (plataforma de la que la FAVB es membre), la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i la Cooperativa Arç han treballat plegades per garantir la cura
i seguretat de les persones que intervenen i de les que ateneu i compta amb el suport de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
Per fer-ho possible us proposem:






Que la xarxa es vinculi a una entitat de confiança del territori (podria ser la vostra AV) de
forma temporal per vetllar pels aspectes legals i documentals, i garantir el seu
compliment. En el cas que l’entitat necessiti suport en els diferents aspectes legals i
documentals. Podeu contactar amb la FAVB, al telèfon 934127600 o per Mail a
favb@favb.cat
Certificat de mobilitat de les persones que estan fent voluntariat sota la vostra xarxa i
que hauran de lliurar a l’autoritat competent que correspongui.
Document de compromís i de drets i deures1 entre la persona voluntària i l’entitat que
donarà cobertura a la vostra xarxa. Des del CAB us hi podem donar suport.
Assegurança per les persones voluntàries que durant aquest període de confinament
actuïn sota la vostra xarxa. Si el sol·liciteu, us posarem en contacte amb Arç Cooperativa
que us facilitarà una assegurança de voluntariat fins el 31 d’agost. Caldrà que disposeu
d’un llistat de les persones que estan fent tasques que haureu de mantenir actualitzat i que
us facilitarem un model. Es tracta d’una assegurança de responsabilitat civil i accidents
gestionada per Arç Cooperativa amb les companyies Previsora General i Grup ACM, amb
el segell d'assegurança ètica i sense costos per les xarxes de suport.

Finalment us agrairem que feu circular aquesta carta entre les Xarxes de Suport del territori per
garantir que hi arriba. Disculpeu si rebeu la carta per diferents canals.
Cuideu i cuideu-vos !!
Junta de la Favb
Barcelona, 20 d’abril de 2020

1

Us el facilitarem un cop sol·liciteu l’Assegurança

