Model de document de compromís entre l’entitat i el voluntari

Document de compromís entre l’entitat i el voluntari
Es recomana que entre el voluntari i l’entitat de voluntariat social s’acordi i se signi
un document d’aquestes característiques, que estipuli els drets i deures que es
reconeixen mútuament. Això es especialment vàlid per a les entitats d’àmbit social.
En tot cas, el present és només un model orientatiu que cada entitat ha d’adequar i
fer-lo servir a la seva mida i necessitats.

REUNITS
D’una banda
En/Na sr./sra. ............................................................, major d’edat, proveït del
carnet d’identitat número ................................., en la seva qualitat de
(President, Administrador, Gerent, etc.) i en representació de ..................
.................................................. (nom associació), entitat sense afany de lucre,
domiciliada a ...................... (ciutat), ..............................................................
(adreça) i registrada amb el número ................................en el corresponent
Registre d’associacions,
i de l’altra
En/Na........................................., major d’edat (si fos menor d’edat sotmès a
tutela ha de figurar també als pares o tutor i els seu consentiment), proveït del DNI
número ................................, domiciliat a ..................................................i
actuant en el seu propi nom i dret.
MANIFESTEN
Que estan les dues parts interessades en subscriure el present conveni
d’incorporació per realitzar activitats de voluntariat a l’entitat ………………………………….
…………………………………………………………, de conformitat amb allò que estableix l’Art. 9
de la Llei 6/1996 de 15 de Gener de Voluntariat i tenint com a marc la Carta del
Voluntariat de Catalunya, estableixen el següent:
ACORDS
I.

En/Na ....................................................(voluntari) desenvoluparà les
seves funcions de forma lliure i gratuïta i responsable.

II.

Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions en
base a les quals s’han de desenvolupar el compromís de Voluntariat en la
tasca .............................................................................................
......................................................................................................

III.

La durada d’aquest compromís s’estableix del dia ........................... fins
el dia ...................................

IV.

El voluntari s’obliga a acomplir els horaris i les normes fixades pel
centre.
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V.

El voluntari, si s’escau, rebrà del centre una compensació de les
despeses que suposi la prestació del seu compromís de Voluntariat

VI.

La realització d’aquest compromís de Voluntariat no suposa l’assumpció
per les parts d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en
aquest document i, en cap cas, no implicarà l’existència de relació laboral
entre l’entitat i el voluntari

VII.

El voluntari tindrà dret, un cop finalitzat el curs, si ho demana, a un
certificat acreditatiu de la tasca desenvolupada.

VIII.

El voluntari es compromet a mantenir la confidencialitat de les
informacions que pugui obtenir dels beneficiaris, conegudes en el marc
de la seva tasca.

IX.

L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurances per a que el
voluntari estigui cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme i
dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la
seva activitat.

X.

Del present document es facilitarà còpies a les parts sotasignants

XI.

Tant el voluntari com l’entitat, pot rescindir aquest conveni quant alguna
de les dues parts ho cregui necessari

XII.

En cas de renúncia per part del voluntari haurà de notificar-la amb
antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures
necessàries per evitar perjudicis greus al servei

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat
a ................................... ,a ...... de ....................................... de 20.....

Signatura Representant de l’entitat

Signatura del/la voluntari/a

