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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’Associació TEA Asperger Maresme (TEAMAR) és una entitat associativa sense 

ànim de lucre. L'associació va néixer l’any 2008 com Associació Síndrome 

d’Asperger del Maresme i forma part de la Federació Espectre Autista-Asperger de 

Catalunya. 

Els fins de l'associació són:  

1. Facilitar, en la mida del possible, i amb els medis apropiats al seu abast, que 

les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista - Síndrome d’Asperger 

obtinguin els coneixements i aptituds necessaris per aconseguir la seva plena 

integració social. 

2. Oferir una atenció àmplia, buscant donar resposta a les necessitats actuals i 

emergents dels afectats i/o les seves famílies mitjançant la informació, 

orientació i assessorament als seus socis. 

3. Contribuir a la mentalització de la societat per a que es tingui consciència de 

la necessitat de la integració plena, generant, promovent i/o gestionant serveis 

i projectes especialitzats, en col·laboració, si s’escau, amb les administracions 

i/o la iniciativa privada. 

4. Fomentar la defensa i la protecció dels associats diagnosticats de TEA/SA 

amb necessitat d’ajut i/o intervenció diferenciada respecte als programes 

generals d’atenció o educació. 

Les activitats de l'associació TEAMAR per al compliment de les finalitats són: 

- Teràpies adequades a les necessitats particulars dels socis afectats de 

TEA/SA amb seguiment concret i especialitzat del seu desenvolupament i per 

la prevenció de les possibles dificultats que puguin presentar. 

- Suport, ja sigui professional o moral, a les famílies d’aquestes persones. 

- Informació i assessorament a totes aquelles famílies que ho puguin 

necessitar. 

- Organització de xerrades formatives per a famílies i personal docent. 

- Organitzar activitats i/o llocs de trobada lúdics i educatius on puguin trobar-se 

totes les persones afectades.  
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- Mantenir un contacte i col·laboració amb altres Associacions, Institucions i 

Entitats per tal de donar a conèixer l’Associació, la seva activitat i compartir 

experiències.  

 

Aquesta associació està formada per diferents figures: 

Socis: Persones que col·laboren pagant una quota per a formar part de 

l'associació i que elles mateixes, o alguns dels seus familiars de 1er i 2on 

grau han estat diagnosticats amb aquest trastorn. Tots els socis participen i 

col·laboren en les activitats de l’entitat. Alguns socis, a més a més, participen 

en la gestió, preparació i coordinació, sense ells l’associació no seria 

possible. 

Socis col·laboradors: Persones solidaries que col·laboren pagant una quota 

de manera lliure i voluntària. 

Personal laboral: Persones que han signat un contracte de treball amb 

l'associació, prestant els seus serveis subjectes a normes de dret laboral. Els 

perfils que es contracten actualment són: psicòlegs, professionals del lleure i 

personal per la gestió i administració de l’associació.  

Personal voluntari: Persones que no són associades i que per elecció 

pròpia, dediquen part del seu temps a l’acció solidària i altruista dins 

l'associació sense rebre remuneració a canvi.  

 

Aquestes figures no són excloents, és a dir, una persona pot ser a la vegada sòcia i 

personal laboral, excepte ser personal laboral i membre de la junta de l’associació. 

Tanmateix no és necessari ser soci per a ser personal laboral. 
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Aquest pla de voluntariat té com a objectius: 

- Facilitar la incorporació de persones voluntàries d’una forma estructurada, per 

obtenir el màxim benefici mutu d’aquesta relació, així com la màxima eficàcia 

per aconseguir els objectius de l'associació. 

- Contribuir a consolidar la presència estable i perdurable de les persones 

voluntàries a l’associació, així com la seva formació per donar suport a 

l’acompliment de la seva missió. 

- Facilitar la incorporació de persones voluntàries amb diagnòstic TEA per 

ajudar a la seva plena integració social. 

Es necessiten voluntaris implicats i positius davant les situacions; amb ganes de 

compartir la seva formació i experiència professional; que mantinguin la 

confidencialitat i discreció; amb ganes d’aprendre i ampliar els seus coneixements; 

amb habilitats de relació i treball en equip; amb disponibilitat de temps. 

 

2. DRETS I DEURES DEL VOLUNTARIAT 

Drets del voluntariat 

- Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les 

finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció 

voluntària i mitjans per poder exercitar 

Tots els voluntaris reben informació sobre l’associació i la tasca a 

desenvolupar. Signen un compromís on es descriu la funció, tasques a 

desenvolupar, dedicació horària,... (Veure annex 1: Document de compromís) 

- Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.  

Tots els voluntaris rebran formació de benvinguda sobre l’associació, la 

prevenció de riscos laborals, la protecció de dades, normes de funcionament i 

la tasca a desenvolupar. 

  



5 
 

- Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva 

condició i creences.  

Tots els voluntaris tindran dues persones de referència, la coordinadora de  

voluntariat que vetllarà per la seva correcte integració, i la cap que supervisarà 

la seva feina, ambdues persones vetllaran pel benestar del personal voluntari. 

- Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i 

obtenir certificació de la seva participació en els programes.  

La persona coordinadora de voluntariat proporcionarà un certificat davant de 

tercers. El seu cap certificarà la seva participació en els programes .    

- Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació 

dels programes i activitats on col·labori, amb reconeixement de la seva 

activitat. 

Els caps dels voluntaris vetllaran per la seva integració i participació en els 

equips. 

- Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que duu a terme com a 

voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per 

raó de la seva activitat.  

Tots els voluntaris estaran coberts amb una assegurança. 

- Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el 

compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que 

hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú. 

En el contracte que signarà el voluntari s’establirà l’abast dels seu compromís. 
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- Rescabalar-se, si així ho acorda amb l’entitat, de les despeses que 

aquesta li hagi pogut ocasionar.  

Les despeses en l’exercici del seu voluntariat seran prèviament aprovades pel 

responsable de voluntariat, i seran assumides i gestionades pel cap del 

voluntari. Les despeses de transport des del domicili del voluntari fins el lloc 

on exercirà el voluntariat li seran abonades sempre que es justifiquin. Aquest 

dret caduca 45 dies desprès d’haver-se produït la despesa. Totes les 

despeses de dietes i desplaçaments dels voluntaris s’hauran de justificar. 

TEAMAR vol incloure aquestes despeses per a sol·licitar subvencions. Hauran 

d’estar degudament justificades perquè l’organisme corresponent les inclogui 

a les justificacions de les subvencions. 

- Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per 

el compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.  

La persona coordinadora del voluntariat proporcionarà un certificat 

d’acompliment (veure annex 3: Certificat d’acompliment) als voluntaris que ho 

sol·licitin i sempre en acabar el voluntariat.  

 

Deures del voluntariat 

- Proporcionar la documentació necessària. Si es treballa amb menors, 

han de lliurar certificat de delictes sexuals, el seu currículum vitae, per  

verificar el perquè volen treballar amb menors (experiència, estudis, 

pràctiques...), full de compromís de no realitzar fotos als menors, i 

conveni de pràctiques si s’escau. 

- Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i 

gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant 

les normes internes de funcionament.  

- Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles 

que siguin adoptades per l’entitat.  

- Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui 
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ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.  

- Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de 

les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva 

activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.  

- En cas de renúncia, notificar‐la amb antelació i/o continuar l’activitat fins 

que puguin adoptar‐se les mesures necessàries per evitar perjudicis 

greus al servei. 

 

Els voluntaris son una part fonamental de l’associació, persones que per elecció 

pròpia dediquen una part del seu temps a l’acció voluntària i altruista, sense rebre 

remuneració per fer-ho. Per l’associació és essencial la presència de persones 

voluntàries. 

En els processos de selecció de personal de TEAMAR es valorarà el fet d’haver estat 

voluntari a l’associació. 

 

3. CICLE DEL VOLUNTARIAT 

 

Definició 

 

- Definició de perfils: Definir les tasques concretes que portarà a terme el 

voluntariat i els requeriments necessaris, no només coneixements o 

experiència, sinó també habilitats i actituds. Cada vegada que s’ofereixi un lloc 

de treball voluntari es definirà el perfil del lloc de treball (formació, experiència, 

habilitats, hores de dedicació,...) i es comunicarà a la coordinadora de 

voluntaris. 

- Captació: Definir com cercarem al voluntariat en funció dels nostres objectius. 

La coordinadora de voluntaris buscarà a la base de dades i per altres mitjans si 

s’escau als possibles candidats. 

- Selecció i assignació: Seleccionar en funció del perfil definit en un primer 

moment. No totes les persones serveixen per realitzar les mateixes tasques. 

Orientarem a les persones no seleccionades cap a altres projectes o tasques.  
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Incorporació 

 

- Compromís: La persona voluntària i la persona coordinadora de voluntariat  

signaran un compromís bilateral en el que s’establiran les condicions de 

col·laboració i els drets i deures d’ambdues parts. 

- Acollida: La persona voluntària coneixerà al seu cap i mantindran una reunió 

on rebrà informació sobre el projecte, les tasques, el seu procés de formació i 

l’equip on col·laborarà. De la mateixa forma el cap coneixerà a la persona 

voluntària, les seves expectatives, interessos i possibilitats. 

 

Desenvolupament 

 

 Es l’etapa de més durada i poden passar diverses coses al mateix temps i en 

diferent ordre.  

 

- Organització: Es defineix la estructura de la col·laboració i coordinació de 

l’equip de treball. 

- Formació: El voluntari serà informat de la formació bàsica i especialitzada que 

rebrà per duu a terme la seva tasca. 

- Comunicació: El voluntari ha d’estar informat del que succeeix a l’associació. 

Les vies de comunicació seran: reunió anual de voluntaris amb el coordinador 

de voluntariat, i reunions d’equip de treball amb el seu cap. Els voluntaris també 

rebran les mateixes comunicacions d’àmbit organitzatiu que tots els socis 

- Seguiment: El voluntari mantindrà una reunió semestral amb el seu cap amb 

l’objectiu de mesurar el grau de satisfacció i  d’aprenentatge, així com conèixer 

les expectatives del personal voluntari i afavorir el seu creixement personal i 

incrementar la seva motivació. 
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- Reconeixement: S’ha de reconèixer i donar visibilitat de forma pública i privada 

a la importància de la feina dels voluntaris. Per aquest motiu es farà esment a 

l’Assemblea General i el President els agrairà personalment la seva tasca 

abans d’iniciar el període de vacances. Tanmateix el cap de cada voluntari en 

els reunions semestrals serà l’encarregat de donar el reconeixement. 

 

Desvinculació 

 

- Comiat: La persona voluntària i la persona coordinadora del voluntariat 

mantindran una entrevista de desvinculació on es reconeixerà la feina feta, 

s’aclariran els motius de la desvinculació (canvi de residencia, malaltia, canvi 

de feina, insatisfacció,...) i se li lliurarà el certificat d’acompliment, una carta 

d’agraïment (veure annex 5: Carta d’agraïment) i se li demanarà si vol continuar 

rebent informació sobre l’associació i la seva feina. 

 

4. FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT 

 

Tots els voluntaris rebran una formació bàsica obligatòria, necessària per al 

desenvolupament de l’activitat, així com formació continuada quan es consideri 

necessari. Aquestes formacions sempre seran impartides per personal expert. 

 

La formació té com objectiu que els voluntaris siguin capaços de: 

 

- Descriure els objectius i  funcionament de l’associació TEAMAR. 

- Descriure el paper dels voluntaris: drets i deures. 

- Identificar i vincular-se amb les activitats. 

- Prevenir els riscos laborals en el marc de les activitats de l’associació. 

- Aplicar la llei de protecció de dades. 
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5. RESPONSABLES IMPLICATS 

La persona coordinadora de voluntariat és una persona designada per la junta. 

S’encarregarà d’acompanyar i motivar a les persones voluntàries. Haurà de dedicar 

temps a les persones voluntàries per tal de poder donar resposta a les seves 

sol·licituds i dubtes, així com informar-los del seus drets i deures.  

Les funcions de la coordinadora de voluntaris són: 

- Identificar a possibles candidats voluntaris 

- Mantenir actualitzada la base de dades de voluntaris 

- Informar i representar al voluntari en tot moment 

- Facilitar vies de comunicació i participació  

- Proporcionar la formació inicial 

- Actuar de mediadora entre l’entitat i el voluntari 

- Cohesionar a l’equip de persones voluntàries. 

- Reconèixer la tasca dels voluntaris. 

 

La persona referent del voluntari serà el seu cap que serà qui farà el seguiment directe 

de les persones voluntàries al seu càrrec, i vetllarà per tal que la seva tasca 

s’emmarqui en els valors de la associació.  

Les funcions del cap del voluntari són: 

- Assignar, organitzar i repartir les tasques. 

- Facilitar vies de comunicació i participació. 

- Proporcionar la formació continuada necessària. 

- Fer el seguiment i avaluació semestral de la persona voluntària. 

- Cohesionar a l’equip de persones al seu càrrec integrant al voluntari. 

- Gestionar la desvinculació del voluntari (carta d’agraïment) 
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Les persones d’administració vetllaran per tal que la informació i tràmits 

(confidencialitat, assegurança,...) es duguin a terme. 

Les funcions de l’administració de TEAMAR són: 

- Gestionar l’assegurança del personal voluntari que no sigui soci ni treballador. 

- Gestionar el document de confidencialitat (si és necessari). 

- Generar i custodiar la documentació (compromís i cartes). 

- Mantenir actualitzada la base de dades de voluntaris. 

- Rescabalar econòmicament als voluntaris (dietes i transports) 

- Proporcionar productes de marxandatge (desvinculació, esdeveniments,...) 
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Annex 1: DOCUMENT DE COMPROMÍS 
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Annex 2: CERTIFICAT D’ACOMPLIMENT 

 

   ..........................., major d’edat, amb DNI núm. ............................., com a 

President i en representació Associació Asperger del Maresme, entitat sense ànim 

de lucre, amb seu a Mataro, c. Iluro, 60 baixos i amb NIF. G650664628, 

CERTIFICA que .................................................................................................... 

Ha desenvolupat les següents tasques com a voluntari / voluntària de forma lliure, 

altruista i responsable. Dins el termini de .......       , realitzant un total de .......    hores 

setmanals. Sent el total d’hores  

Tasques: 

- 

- 

- 

- 

 

Ha rebut la següent formació per a l’acompliment de la seva activitat en el marc 

del projecte en el que ha participat: 

- 

- 
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Annex 3: CARTA D’AGRAIMENT 

 

 

CARTA D’AGRAIMENT 

 

REUNITS A Mataró ..................... de.................. de 20.... 

 

Benvolgut/da .......,  

 

Deixa’m agrair, tant a títol personal com en nom de la Associació Asperger del 

Maresme (TEAMAR), la teva aportació en el programa ............, perquè has 

contribuït d’una manera molt especial al seu èxit. 

 

Poder ser una peça més de TEAMAR, essent voluntari/ària, contribueix i facilita la 

tasca de la nostre associació. La teva aportació i el teu estil posa de manifest que 

tots som necessaris en el projecte. 

 

Poder compartir aquest temps amb tu ha estat un plaer i ens confirma en la nostra 

tasca com a entitat. 

 

Esperonant-te en el teu compromís amb les persones i obrint-te les portes a 

futures col·laboracions rep una cordial salutació. 

 

 
 

 

 


