
 
 

 

 
 
 
 
  

 

 

Què és l’Alliance? 
 

L’Alliance of European Voluntary Service Organizastions és una organització juvenil no 

governamental que representa a les organitzacions nacionals que promouen l’educació 

intercultural, l’enteniment i la pau mitjançant el servei de voluntariat. 

 

L’Alliance, fundada al 1982, és formada per membres de ple dret, membres associats i 

membres candidats de 28 països d’arreu del món. 

 

Cada organització membre du a terme anualment projectes internacionals de voluntariat 

en el seu propi país i intercanvi voluntaris amb cadascuna de les altres organitzacions, 

seguint els paràmetres de l’Alliance Quality Charter (la carta de qualitat de l’Alliance) que 

posa de manifest el valor afegit del voluntariat, el seu caire educatiu així com aspectes de 

qualitat estàndard que s’han acordat entre els membres de la xarxa.  

 

Tot això és possible acollint voluntaris d’altres organitzacions membres de l’Alliance als 

projectes del nostre país i enviant els voluntaris del nostre país als projectes dels nostres 

partners arreu del món. 

 

Com a membres de l’Alliance, cooperem amb les organitzacions membres de la xarxa per 

tal de proveir experiències de la màxima qualitat als voluntaris i fer el major impacte a les 

comunitats amb qui treballem. 

 

Això ho fem de diferents maneres: 

- Reunint-nos anualment en el Technical Meeting (la trobada tècnica) per tal de 

compartir experiències i enfortir els nostres parteneriats i col·laboracions, així com 

la cooperació tècnica de l’intercanvi de voluntaris. 

- Creant projectes conjunts i eines a desenvolupar pels treballadors i voluntaris de les 

nostres entitats, com per exemple formacions en comunicació o eines de mesura de 

l’impacte dels projectes. 

- Desenvolupant campanyes conjuntes per promoure els valors i objectius de la 

nostra xarxa. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
  

 

 

Què són les campanyes de l’Alliance? 
 

Cada any l’Alliance decideix un seguit de campanyes a la seva Assemblea General, que es 

du a terme a la tardor. 

Aquestes campanyes són un mitjà per a les entitats membres de treballar conjuntament 

per ajudar a promoure i tirar endavant els objectius i valors de la xarxa i dels propis 

membres. 

 
 
 

Campanya de Sostenibilitat Ambiental  
 

La International Campaign for Sustainability in Voluntary Service (campanya de 

Sostenbilitat Ambiental al Servei de Voluntariat) és part de l’esforç de la xarxa Alliance per 

tal de crear consciencia i educar per a una societat més sostenible, justa i igualitària. Tal i 

com s’indica al Alliance Sustainability Policy Paper (el document marc de sostenibilitat de 

l’Alliance) la campanya té com a objectiu sensibilitzar i apoderar les organitzacions i 

voluntaris proporcionant metodologies que els ajudaran a adoptar els principis de la 

campanya. 

 

A més es vol remarcar i enfortir l’impacte dels projectes de servei de voluntariat a l’entorn 

i a la societat. A llarg termini, l’objectiu de la campanya és alimentar el canvi social cap a 

la sostenibilitat, aconseguir canvis en polítiques i noves mesures que milloren les opcions 

de sostenibilitat en els nostres països i comunitats. S’esforça per donar el missatge a la 

societat que el canvi cap a la sostenibilitat és possible i necessari. 

 

Les accions inclouen: 
 

• Creació de un conjunt d’eines (tool-kit) i materials educatius per voluntaris, 

directors de projectes I organitzacions d’acollida de projectes.  

• Informació de les accions que es duen a terme com l’Energy Free Day (el dia sense 

electricitat) I el Cook for Climate Day (cuina pel clima) promogudes també a través 

de la página Facebook 

• Introduir esdeveniments mundials així com esforços de treball en xarxa en temes 

rellevants com per exemple el “IVS against Climate Change” (el voluntariat 

internacional contra el canvi climàtic) al 2015. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
  

 

 

Campanya Camps per Tothom  
 

La campanya camps per tothom o accessing campaign té la intenció de crear consciencia, 

donar suport i animar a les organitzacions de servei de voluntariat internacional a 

participar el treball d’inclusió social. El principal objectiu de la campanya és diversificar el 

perfil dels participants als camps de treball internacionals.  

 

Basada en un dels principis de l’Alliance Accessing Policy Paper (el document marc de 

l’Alliance referent a l’accessibilitat als camps), la campanya reconeix que participant en un 

projecte de voluntariat internacional es pot jugar un rol important en el desenvolupament 

individual I social dels voluntaris I mira de donar aquesta oportunitat a un ventall més 

ampli de participants. També reconeix que tots els participants poden beneficiar-se del fet 

que el grup de voluntaris d’un projecte internacional de voluntariat més divers. La 

campanya proposa a les organitzacions treballar la seva comunicació i mètodes 

pedagògics per tal d’involucrar voluntaris de diversos orígens socials, amb dificultats 

concretes o que tinguin necessitats especials.  

 

La campanya i les accions del grup de treball que n’és responsable inclouen: 

 

• Creació I posada en pràctica de les eines de preparació I avaluació dels voluntaris 

que s’envien.  

• Creació d’informació i el suport necessaris a les organitzacions d’acollida 

• Accions que miren d’incrementar el número de voluntaris amb perfils diversos que 

participen a projectes de voluntariat internacional  

• Creació de una llista de camps en els què les organitzacions poden compartir el tipus 

de perfils que poden ser acollits en l’activitat.  

 
 
 
 
Per a més informació  de l’Alliance visiteu http://www.alliance-network.eu  


