Com treballen les ONG?
La majoria d’ONG treballen amb contraparts o organitzacions sòcies del Sud. El
90% de la feina la fa personal local dels països on es treballa. Les entitats tenen
tres àmbits de treball i poden abordar-los tots, o especialitzar-se només en un.

ATENCIÓ A EMERGÈNCIES
Les ONG que atenen emergències estan formades per personal tècnic molt
especialitzat, amb formació específica en salut o logística.

ACOMPANYAMENT A PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT
La majoria de les ONG es dediquen a la cooperació i el que fan és acompanyar a
organitzacions o comunitats d’altres països en el seu desenvolupament a través de
projectes que donen resposta a les seves necessitats.

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Totes les ONG fan tasques de sensibilització i/o educació per explicar
què fan als països on treballen, i per què ho han de fer, quines són les
raons per les quals es dóna una situació de pobresa o desigualtat. Les
propostes de voluntariat internacional de les ONG formen part dels seus
programes de sensibilització i conscienciació ciutadana.

Quin tipus de propostes de
voluntariat internacional fan les ong?
Els viatges a països o comunitats empobrides serveixen per conèixer una realitat,
canviar la mirada sobre aquesta, fer-se ressò en tornar, i despertar les ganes de
transformar la realitat social i política. Moltes organitzacions i col·lectius que
treballen des d’aquí per ajudar a millorar la situació de moltes persones a l’altra
punta del món estan formades per gent que s’hi va implicar després de les seves
experiències de voluntariat.
Hi ha diferents modalitats de viatges perquè entre les ONG hi ha molta diversitat i
maneres de treballar.
1. ESTADES SOLIDÀRIES
Permeten conèixer diferents projectes de les organitzacions en un país en concret.
En alguns casos es pot col·laborar de manera pràctica fent alguna tasca concreta,
però en general es tracta d’entrar en contacte amb la població local.

2. CAMPS DE TREBALL INTERNACIONAL
Combinen les hores de dedicació a una feina concreta i les d’aprenentatge,
descoberta i activitats de grup. Pot ser de curta durada, entre 15 dies i dos mesos, o
de llarga durada que pot arribar a l’any.

3. ACOMPANYAMENT INTERNACIONALL
Es tracta d’acompanyar a líders socials i defensores dels drets humans en zones de
perill com a estratègia de protecció. Aquesta tasca requereix de molta preparació
prèvia i maduresa psicològica.

4. TURISME RESPONSABLE
Permet viatjar amb responsabilitat convivint amb famílies o comunitats locals, fent
rutes i activitats respectuoses a nivell cultural i mediambiental, i reforçant projectes
econòmics de caire alternatiu o ecològic.

Consells generals per valorar
propostes de voluntariat internacional d’ong
Confirmeu que és una ONG:
A la web hem de poder trobar el nom legal, el CIF i el número de registre dels
organismes públics competents. També hem de saber on podem trobar la seu i els
seus responsables per poder localitzar-los via mail o telèfon. És aconsellable mirar
si formen part de federacions, plataformes, xarxes o consorcis per poder buscar
informació addicional.

Analitzeu la seva trajectòria i si tenen experiència en muntar
viatges o estades solidàries:
Consulteu les seves memòries d’activitats, parleu amb gent de l’entitat o
participeu d’alguna activitat abans de viatjar per tenir una visió general de
l’organització i valorar si és el tipus d’entitat que us interessa. Demaneu sobre què
podreu fer exactament per tal d’ajustar les vostres expectatives, i sobre com es
distribuiran els diners que pagueu, i si us demanen algun compromís en tornar. La
transparència és bàsica per a la confiança. Busqueu testimonis de persones que
hagin viatjat abans amb l’organització.

Assegureu-vos que fan una formació prèvia suficient:
L’experiència de voluntariat comença abans de fer el viatge. Totes les
organitzacions responsables ofereixen informació i formació prèvies sobre el país
que es visita, sobre com es desenvoluparà l’activitat i quines actituds són les més
desitjables sobre el terreny. Tots els temes relacionats amb la salut i la seguretat
són molt importants. Conèixer la realitat política i cultural del país on viatgem ens
ajudarà a entendre millor el que veiem o sentim. Les formacions serveixen, a més,
per fer un primer contacte amb la resta de persones voluntàries amb les quals
compartirem el voluntariat.

Esbrineu quines són les organitzacions contraparts al país on viatjareu:
És important conèixer l’organització amb què marxem però també amb quines
organitzacions treballa normalment sobre el terreny, i si són aquestes o altres les que
visitarem o amb les que col·laborarem.

Assegureu-vos que hi haurà persones responsables a terreny i
persones de contacte per a les famílies de manera permanent:
Les persones responsables de les estades han d’estar localitzables per a les persones
voluntàries i les seves famílies per a qualsevol problema que pugui sorgir.

Comproveu que la comunicació de l’ONG està en línia amb els codis
ètics del sector:
Cal revisar si els textos informatius o la publicitat transmeten una visió paternalista, de
superioritat o etnocentrista, i prestar especial atenció que els nens i nenes no s’utilitzin
com a reclam. Algunes ONG donen pautes de com fotografiar o explicar l’experiència de
voluntariat per tal que sigui coherent amb el propòsit del viatge i l’organització.

Analitzeu quines són les propostes per al temps lliure que us fan:
Les ONG responsables són conscients que el turisme massiu genera multitud d’impactes
econòmics, socials, culturals i mediambientals negatius i sovint faciliten els contactes
d’establiments o projectes de turisme comunitari o sostenible.

#Tornacanviada.

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU (ACP)
és una organització compromesa en la transformació de les
condicions de vida de les poblacions més desafavorides i en
l’assoliment d’estructures socials més justes, la plena expressió
dels drets individuals i col·lectius i l’eradicació de la pobresa.
TIPUS DE VOLUNTARIAT: Brigades de solidaritat de curta durada. Des de l’ACP
plantegem les Brigades de Solidaritat com un procés d’aprenentatge en la cultura de la
solidaritat, amb l’objectiu d’obtenir una visió més completa de la realitat que es viu en
alguns dels països on treballem.
Consta, d’una banda, d’un procés formatiu sobre el context internacional i algunes de
les principals vulneracions dels drets humans; i de l’altra, del desplaçament a diferents
països (Colòmbia, Palestina, Mèxic, RD Congo i Filipines) i del coneixement directe
d’aquests per boca de les comunitats i organitzacions locals que ens acullen. A la
tornada, generem un espai de trobada de totes les participants, per tal de fer balanç
de les experiències viscudes i donar l’oportunitat de continuar construint xarxes de
solidaritat relacionades amb les realitats viscudes a cada país.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Colòmbia, Mèxic, Palestina, RD Congo i Filipines.
FORMACIÓ PRÈVIA: presencial. Dos dies al juny, i un cap de setmana al juliol
EDAT MÍNIMA: 20 anys
Data límit d’inscripcions: 30 d’abril de 2020
CONTACTE: C/ Via Laietana, 16, 1r Oficina114.
933 188 444 | brigades@estiudesolidaritat.cat

wwww.acpau.org

BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA
(PBI) és l’entitat catalana que dóna suport als projectes de
Peace Brigades International (PBI), una organització internacional
que treballa per a la protecció i acompanyament de persones,
comunitats i organitzacions defensores dels drets humans que
estan amenaçades per la tasca que realitzen.

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de llarga durada (mínim un any). Des de
Catalunya s’ofereix suport als projectes a través del suport al voluntariat, recerca
de finançament, incidència política, acompanyament de persones defensores de
drets humans, organització d’activitats de caràcter públic, publicació de materials de
divulgació i sensibilització. Per anar a terreny, regularment s’obren convocatòries per a
presentar sol·licituds i s’entra en un procés de formació i selecció.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Colòmbia, Guatemala, Hondures i Mèxic.
FORMACIÓ: l’equip de formació de cada país fa una entrevista i després s’ha de
completar una formació obligatòria en línia durant uns mesos. Aquesta formació
conclou amb una trobada d’una setmana de duració en una ciutat europea (depenent
del país triat).
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: obertes tot l’any.
EDAT MÍNIMA: 25 anys.
CONTACTE: C/ Erasme de Janer, 8, entresòl. Despatx 8. Barcelona
960 438 730 | catalunya@pbi-ee.org

www.pbi-ee.org

FUNDACIÓ PRIVADA COMPARTE
treballa per millorar la vida de milers de nens i nenes vulnerats
a Amèrica llatina. Per a això donem suport a entitats locals
compromeses amb la seva educació i drets.

TIPUS DE VOLUNTARIAT:
Voluntariat a terreny, acompanyant a professionals i líders locals que
treballem amb els infants i les comunitats.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ:
Hondures, Nicaragua, Argentina, l’Equador i Xile
FORMACIÓ PRÈVIA: en línia
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: obertes tot l’any.
EDAT MÍNIMA: 18 anys
CONTACTE:
c/ Erasme Janer 8 bis, 08001 Barcelona
93 302 62 27 | nuria@comparte.org

www.comparte.org

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
(ESF) som una associació de cooperació al desenvolupament formada
per professionals, docents i estudiants, principalment voluntaris i voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal al serveis bàsics,
acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària
i per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament humà.A ESF treballem la interrelació
entre l’enginyeria i la cooperació, ja sigui a través de tasques de formació i sensibilització
en l’àmbit universitari o professional, projectes de cooperació al desenvolupament al Sud o
campanyes d’incidència política al Nord.
TIPUS DE VOLUNTARIAT: el voluntariat és tant local com internacional. Són dos eixos
indissociables en l’entitat. El voluntariat internacional pot ser de curta durada (tres mesos)
especialment per a estudiants universitaris i no requereix una qualificació específica.
Consisteix en el Programa de coneixement de la realitat (PCR) i es fan tasques concretes
sobre el terreny i ha d’haver un compromís de fer seguiment a posteriori. També pot ser de
llarga durada, entre quatre i sis mesos, i es necessita un perfil tècnic per cobrir tasques
específiques.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: El Salvador, Equador, Perú, Moçambic, Colòmbia (possiblement a
partir de 2020), Espanya (Catalunya)
FORMACIÓ PRÈVIA: tant pel cas de voluntariat a terreny (internacional) com el local, la
formació que es requereix és presencial i prèvia. És de sessions a determinar depenent
del grup de treball i del projecte, que acostuma a ser formacions de dies i amb un cap de
setmana de compartir, conviure, aprendre i debatre amb l’assistència de tots els grups de
treball de l’entitat.
CONTACTE:
Data límit d’inscripcions:
C/ Múrcia, 24, baixos. 08027 Barcelona
31 de març de 2020
93 302 27 53 | organització@esf-cat.org
EDAT MÍNIMA: 18 anys

www.esf-cat.org

FUNDACIÓ INTERNACIONAL SOLIDARITAT
COMPANYIA DE MARIA (FISC) és una entitat
compromesa des de l’educació i la cooperació en la promoció
de l’equitat de gènere i apoderament de les dones en el marc
de valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat, la pau i la
sostenibilitat del medi.
TIPUS DE VOLUNTARIAT: Pot ser de curta i de llarga durada, depenent de la
disponibilitat del voluntari. Es dona resposta a demandes dels llocs on fan projectes
i en funció d’aquestes es busquen perfils concrets (professors/es, infermers/es,
metges, informàtics, activitats de lleure, etc.). Es realitzen, sobretot, durant els
mesos d’estiu, encara que hi ha possibilitat de fer camps de llarga durada, quan hi ha
peticions. Els camps de treball es localitzen al Sud, majoritàriament, i també algun al
Nord.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ:
R. D. Congo, Argentina, Colòmbia, Perú, Nicaragua, Paraguai, Cuba, Haití i Filipines.
FORMACIÓ PRÈVIA: Tres caps de setmana, un al febrer, un altre al maig i al
novembre, a la tornada. És presencial a Madrid.
Data límit d’inscripcions: 15 de febrer de 2020
EDAT MÍNIMA: 21 anys
CONTACTE
C/ Aragó, 284
93 215 99 12 | catalunya@fisc-ongd.org
www.fisc-catalunya.org

FUNDACIÓ PROIDE és l’organització vinculada a les escoles
de La Salle Catalunya. Els seus objectius són promoure una
educació crítica i transformadora a casa nostra, i garantir el dret
a l’educació de qualitat als països on intervé.

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Fa tres tipus de voluntariat internacional: estiu solidari
(+21 anys), estiu jove (18-21) i llarga estada (+22). En ells es fa descoberta de la
realitat social, alhora que s’intervé educativament (formal i lleure) i es participa en la
construcció o arranjament d’infraestructures.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Perú al mes de Juliol, i Guatemala i Madagascar al mes d’agost.
FORMACIÓ PRÈVIA: Sí, en dues fases. En línia 30h i 2 caps de setmana de formació a
Sant Martí de Sesgueioles i 1 matí formació a Barcelona.
Data límit d’inscripcions: 31 de gener 2020
EDAT MÍNIMA: 21 anys l’Estiu Solidari i +18 el Proide Jove
CONTACTE
C/ Joan de la Salle, núm. 42
93 237 71 80
voluntariat@fundacioproide.org

www.fundacioproide.org

INTERED CATALUNYA és una ONG amb 27 anys d’experiència,
té com a missió treballar per una educació transformadora, de
qualitat i inclusiva, que generi la participació activa i compromesa
amb totes les persones a favor de la justícia, l’equitat de gènere i
la sostenibilitat social i ambiental.
TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curta i llarga durada. L’experiència de
voluntariat internacional s’insereix en la dimensió de generar experiències de solidaritat.
I perquè siguin el més satisfactori per a les nostres Organitzacions Sòcies Locals, per a
les nostres Delegacions Internacionals, per a InteRed en el seu conjunt, i per a la mateixa
persona que viatja, necessitem que aquestes persones que viuran aquesta experiència
estiguin identificades amb InteRed, la seva Missió, visió, valors i enfocaments, a fi que no
es generin “sorolls” entre el que diem que som i el que realment fem.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ:
República Dominicana, Mèxic, Perú, Guatemala i Bolívia.
FORMACIÓ PRÈVIA: existeixen formacions presencials i la possibilitat de fer-la online.
Es tracta d’un curs teòric-pràctic i vivencial de 5 mòduls que articula la reflexió i
l’acció, propícia el diàleg, la participació, la implicació i el compromís de les persones
participants.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: obertes tot l’any.
EDAT MÍNIMA: 18 anys
CONTACTE
C/ Cardenal Tedeschini, 72. Barcelona
934 672 667 | catalunya@intered.org

www.intered.org

NUTRICIÓ SENSE FRONTERES és una organització de
referència en intervencions nutricionals, que integra una
visió innovadora centrant la seva activitat en la seguretat
i sobirania alimentària, i la sostenibilitat dels sistemes
alimentaris, promovent iniciatives per a l’òptima gestió
dels recursos respectant el medi ambient.

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curt termini. Les Estades solidàries
permeten conèixer de primera mà els projectes de cooperació, sensibilitzar sobre la
tasca que NSF està realitzant en el terreny en seguretat alimentària per a la població
maternoinfantil i conèixer la República de Gàmbia de forma responsable i solidària.
Juntament amb l’estada, es participa en una ruta de turisme responsable.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: República de Gàmbia.
FORMACIÓ PRÈVIA: No
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: obertes tot l’any.
EDAT MÍNIMA: 18 anys
CONTACTE
C/ Rocafort 242 bis 3a planta. Barcelona
93 433 45 41 | 902 432 009
info@nutricionsinfronteras.org

www.nutriciosensefronteres.org

SED CATALUNYA sorgeix l’any 1992 del compromís amb els
infants vulnerables i d’una visió esperançada del món. Des
d’aleshores, s’implica a fons en accions transformadores per
a la construcció d’un món millor des de l’acció col·lectiva i el
canvi individual a partir de tres eixos de treball fonamental: la
cooperació per al desenvolupament sostenible, l’educació per a
la Justícia Global i la promoció del voluntariat.
TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de llarga durada (tot l’any) i curta durada
(durant l’estiu -juliol i agost, de quatre setmanes). Tasques: Suport educatiu en
l’àmbit formal i no formal en comunitats indígenes i població desplaçada a través
de col·laboracions en tasques educatives (classes, dinàmiques, tallers...); en escola
secundària i per a infants amb discapacitat auditiva. L’allotjament és a la mateixa
comunitat educativa, o bé a casa dels educadors/es o mestres. Es visitaran els
projectes on SED dóna suport.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Colòmbia, Paraguai, Tanzània i Ruanda
FORMACIÓ PRÈVIA: presencial, 4 caps de setmana de formació: 7 i 8 de març, 25 i
26 d’abril, 9 i 10 de maig i 20 de juny.
Data límit d’inscripcions: 1 de març de 2020
EDAT MÍNIMA: 21 anys
CONTACTE
C/ Vallespir, 162. Barcelona
sedcatalunya@sed-ongd.org
93 490 81 46

www.sedcatalunya.cat

SERVEI CIVIL INTERNACIONAL Servei Civil Internacional
de Catalunya és una de les 42 branques que configuren
la xarxa del Service Civil International, un moviment de
voluntariat internacional per la construcció de pau. Des del
1982 treballa per promoure el voluntariat internacional i l’educació per la pau com a eines
de transformació social a Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra. Ho fa des
d’una visió associativa de base i en xarxa amb altres entitats del territori i internacionals.
TIPUS DE VOLUNTARIAT: SCI entén el voluntariat com una eina d’apoderament personal
i col·lectiu, així com un procés d’intercanvi i suport mutu. Organitza conjuntament amb
entitats d’arreu del món camps de treball internacional (2-3 setmanes) i voluntariats
de llarga durada (ESC i LTV: a partir d’1 mes i fins a 1 any). A banda, també té grups
d’activisme local al territori.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Hi ha projectes amb organitzacions d’arreu del món a Europa,
Àsia, Àfrica, Mediterrània i Amèrica llatina.
FORMACIÓ PRÈVIA: presencial, un cap de setmana en cas de fer un projecte a un país
del nord global, i de tres dies en cas de fer-ho a un país del sud global. Es tracta de
formacions basades en l’educació no formal, i tenen lloc entre el mes de maig i juliol.
Data límit d’inscripcions:
No hi ha límit d’inscripcions, es fan convocatòries durant tot l’any.
EDAT MÍNIMA: 16 anys
CONTACTE
C/ Carme, 95, baixos 2n. 08001 Barcelona
93 441 70 79 | info@scicat.org

www.scicat.org

SETEM CATALUNYA és una organització no governamental
de solidaritat internacional, independent i participativa que,
juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitza la nostra
societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denuncia les causes i
promou transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.
TIPUS DE VOLUNTARIAT: El programa de Camps de Solidaritat de SETEM té per objectiu
formar sobre les creixents desigualtats Nord-Sud, generar una mirada crítica i reflexiva
sobre l’actual ordre mundial i impulsar l’activisme a Catalunya en favor de models més
justos i respectuosos amb els drets i la identitat dels pobles del Sud. El programa t’ofereix
la possibilitat de formar-te, conviure i col·laborar amb organitzacions d’Àsia, Amèrica
Llatina i Àfrica en àmbits com l’educació, el Comerç Just, l’emigració, o els Drets Humans.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Àfrica (Moçambic, Uganda), Àsia (Índia, Filipines, Nepal) i Amèrica
Llatina (Mèxic, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Argentina,
Brasil i Equador)
FORMACIÓ PRÈVIA: es divideix en 3 fases de formació presencial
• 1a fase (abril a juny): Preparació i formació “Apropar-se al Sud”
• 2a fase (juliol, agost o setembre): Viatge i estada al país del Sud en un Camp de
Solidaritat
• 3a fase (a partir de l’octubre). Difusió i acció al Nord
Data límit d’inscripcions: el període d’inscripcions per participar als Camps de Solidaritat
és entre gener i principis d’abril (places limitades).
EDAT MÍNIMA: 18 anys

CONTACTE: C/ Bisbe Laguarda, 4. Barcelona
93 441 53 35
catalunya@setem.org | camps@setem.org

www.setem.org

VOLS ONGD treballa per la justícia global des de l’educació, a través
del suport a projectes de cooperació al desenvolupament, la promoció
del voluntariat local i internacional com a eina de transformació, i
l’educació per a la construcció d’una ciutadania conscient i global.

TIPUS DE VOLUNTARIAT: Voluntariat de curta durada (1 o 2 mesos a l’estiu),
voluntariat de llarga durada (mínim 9 mesos), camp de treball a Tànger (15 dies), camp
de treball a Ceuta (10 dies), i camp de treball al territori espanyol (15 dies). L’objectiu
és conèixer i conviure amb la realitat concreta d’un país de sud, fer experiència de
comunitat, de treball en equip i de convivència amb les persones del país acollidor,
donar suport i col·laborar en el treball que s’està realitzant a cada projecte I ser un
agent sensibilitzador i transformador de les realitats de desigualtat i injustícia.
PAÏSOS D’ACTUACIÓ: Diferents països d’Àfrica i Amèrica Llatina, i Espanya.
FORMACIÓ PRÈVIA: Formació presencial: 15-16 febrer, 7 març, 21-22 març, 18 abril, 9
maig, 16-17 maig, 14 juny i 26 setembre.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: 27 de gener 2020
EDAT MÍNIMA: 18 anys (camp espanyol), 21 anys (Tànger, voluntariat de curta i llarga)
i 22 anys (Ceuta).
CONTACTE
Contacte: Pl. d’Artós nº4, 08017 Barcelona
93 206 59 10 (ext.187) | voluntariat@ongvols.org

www.ongvols.org

