
3. Comprometre nous mètodes i voluntaris

4. Compromís independent i inclusiu

Des del primer dia de la crisi pandèmica de COVID19, els ciutadans han respost adaptant i posant en marxa nombroses iniciatives de
voluntariat. Això ha demostrat, fora de tot dubte, la importància dels voluntaris i d’una societat civil vibrant i sensible, reflectint l’esperit d’una
comunitat resistent i solidària. En un context en què, a molts punts d’Europa, els voluntaris, les organitzacions de voluntaris i les organitzacions
d’infraestructures de voluntariat han patit en els darrers temps una manca d’inversió i absència de suport públic i estatal, aquesta situació
sense precedents ha posat de manifest més que mai l’essencial que són els voluntaris en nostra societat, especialment com a soci clau dels
responsables polítics locals a nivell municipal. Com a part del procés de recuperació després de la crisi, CEV demana als responsables
polítics "augmentar una marxa" les polítiques i programes de voluntariat. Aquest “canvi de marxa” ha d’incloure una major concentracio,
intensitat i velocitat de la inversió, així com el desenvolupament de col·laboracions amb organitzacions de voluntaris i les organitzacions
d’infraestructures de voluntariat que porten a una situació que reflecteixi més fidelment la importància de l’energia, l’expertesa i el compromís
dels voluntaris per a la salut, benestar i solidaritat a Europa, evitant l'explotació de voluntaris en situacions de lucre. 
Aquí hi ha 5 raons pel canvi:

La capacitat de donar respostes oportunes i adequades a les necessitats sobtades que apareixen en
situacions de crisi, d’una manera flexible i coordinada, requereix que les organitzacions de voluntariat siguin
estables, ben establertes i ben considerades no només per la comunitat, sinó també, i particularment, per
part de les autoritats locals, regionals i nacionals. També requereix que els ciutadans i les ciutadanes tinguin
el poder en comunitats pròsperes a nivell local caracteritzades per fortes connexions interpersonals, que
sovint s’estableixen en el marc d’iniciatives basades en i dirigides per voluntaris. Les iniciatives impulsades
per voluntaris que han sortit de la crisi de COVID19 haurien de ser recolzades perquè puguin continuar
aprofitant l'energia i l'entusiasme generats i continuar donant resposta a les necessitats de la societat
durant el període de recuperació i més enllà. D’aquesta manera, a mesura que més ciutadans adquireixen
una comprensió més profunda de la importància i el poder del voluntariat, augmenten la riquesa i la
diversitat de l’entorn del voluntariat a Europa.

Per tal que els voluntaris i les seves organitzacions continuïn desenvolupant el seu potencial com una
força per al bé comú, Europa ha de reflectir millor, mitjançant missatges positius, un discurs d’apreciació
i finançament, la importància de voluntaris per a la qualitat de vida, el benestar i la solidaritat a Europa i
la seva contribució a la inclusió social, la democràcia europea i els valors europeus.

1. Valoració de la contribució

2. Empoderament

EL CAMI CAP A LA RECUPERACIÓ
CEV demana un Canvi de Marxa per voluntariat!

Les mesures de distanciament sanitari i físic continuades, previstes per evitar la propagació del virus
COVID19 i protegir les persones vulnerables, suposaran que hi hagi un cert nombre de voluntaris habituals,
en particular persones majors o amb problemes de salut, no tornaran a les activitats anteriors de
voluntariat. Si es continua per satisfer les necessitats, es combaten la discriminació i la marginació i es
defensen els drets humans, més ciutadans de diverses realitats i procedències necessitaran ser
empoderats per ajudar-se a ells mateixos i als altres. Això vol dir que s’hauran de comprometre i formar a
nous voluntaris i explorar i recolzar nous mètodes, inclosos els que es realitzen online. El voluntariat online
ha demostrat la importància de la digitalització com una forma fonamental de cobrir moltes necessitats en
la societat actual. Recolzar la digitalització en organitzacions de voluntariat és clau per aconseguir tot el
potencial del voluntariat.

Un finançament estatal suficient i sostenible per a les organitzacions de voluntariat, distribuït de manera
democràtica i transparent, evitarà l’existència d’un buit en la societat civil. La crisi del COVID19 ha tornat a
demostrar com, en tal buit, persones i grups amb intencions criminals i/o ideològicament extrems,
intervenen per a abusar de la situació proporcionant assistència material als ciutadans que ho necessiten.
Això es tradueix en posteriors “deutes” i apreciació a aquests grups, provocant reptes a llarg termini en
matèria de cohesió social i seguretat general.

Per garantitzar que les organitzacions estiguin en una posició més segura per contribuir eficaçment als
processos de recuperació, que s’involucren i formen més voluntaris (inclòs l’elevat nombre de voluntaris
motivats durant la crisi de COVID19 a oferir el seu temps i la seva experiència, però no ha sigut possible
assignar funcions) i els nous mètodes de voluntariat desenvolupats, les polítiques de voluntariat haurien de
coordinar-se en diferents àmbits i incloure un suport sòlid per a una infraestructura de voluntariat que funcioni
basada en la col·laboració i la consulta intersectorials. Això hauria d’estar present a tots els nivells de presa de
decisions, incloent, especialment, l'àmbit local i les especificitats i necessitats del sector del voluntariat que
s'han de tenir en compte en el període de recuperació juntament amb els d'interès empresarial.

5. Coordinació i recursos
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