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Presentació 

Vivim	 en	 un	 temps	 on	 les	 administracions	 tenim	 problemes	 per	 a	 arribar	 a	 cobrir	 totes	 les	
necessitats	socials	amb	garanties.	Aquesta	situació	provoca	que	apareguen	ciutadanes	i	ciutadans	
disposats	a	deixar	part	del	seu	temps	per	a	desenvolupar	activitats	altruistes	que	permeten	un	
treball	en	favor	de	la	comunitat.	Un	gran	exercici	de	responsabilitat	social	i	de	consciència	de	les	
necessitats	que	tenen	les	persones.

A	Onda,	aquest	treball	voluntari	ha	tingut	una	gran	acceptació.	El	teixit	associatiu	local	sempre	
ha	treballat	de	forma	desinteressada	per	una	societat	més	justa	i	ha	col·laborat	amb	l’Ajuntament	
perquè	totes	i	tots	puguem	tindre	les	nostres	oportunitats.	Les	variades	pràctiques	de	voluntariat	
posen	de	manifest	aquesta	riquesa	participativa	 i	 la	necessitat	de	polítiques	públiques	que	les	
potencien,	en	les	quals	estiguen	inclosos	tots	els	actors	socials	de	l’àrea	del	voluntariat.

Tenint	en	compte	la	gran	importància	de	l’acció	voluntària	i	amb	l’objectiu	de	promoure	l’acció	
social	de	les	onderes	i	els	onders	potenciant	i	ampliant	la	xarxa	existent,	l’Ajuntament	d’Onda	ha	
posat	en	marxa	un	ambiciós	Pla Municipal del Voluntariat,	que	s’ha	establit	com	una	eina	capaç	
de	canalitzar	i	estimular	la	gran	consciència	solidària	de	la	ciutadania.	I	fruit	d’aquest	pla,	arriba	
l’edició	de	la	Guia del Voluntari@,	que	vol	servir	per	a	donar	a	conéixer	a	les	veïnes	i	als	veïns	la	
tasca	que	es	fa	des	de	les	diferents	associacions,	perquè	aquesta	quede	palesa	però	també	amb	
la	principal	vocació	de	facilitar	la	implicació	d’aquells	que	ho	desitgen	en	l’organització	que	puga	
resultar	més	pròxima	als	seus	interessos.

Unim	les	forces	de	l’Ajuntament	i	de	la	societat	en	un	projecte	comú:	la	solidaritat	d’un	poble.	Viu	
Onda,	vivim	la	solidaritat.

Ximo	Huguet.
Alcalde	d’Onda.
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Drets i deures de la persona voluntària

Article 10. Drets de les persones voluntàries.

Els	voluntaris	tenen	dret	a:

a)	Rebre	regularment	durant	la	prestació	de	la	seua	
activitat,	informació,	orientació	i	suport,	així	com	els	
mitjans	materials	 necessaris	 per	 a	 l’exercici	 de	 les	
funcions	que	se’ls	encomanen.

b)	Rebre	en	tot	moment,	a	càrrec	de	l’entitat	de	vo-
luntariat,	 i	 adaptada	 a	 les	 seues	 condicions	 perso-
nals,	la	formació	necessària	per	al	correcte	desenvo-
lupament	de	les	activitats	que	se’ls	assignen.

c)	 Ser	 tractats	 en	 condicions	 d’igualtat,	 sense	 dis-
criminació,	 respectant	 la	 seua	 llibertat,	 identitat,	
dignitat	 i	 els	 altres	 drets	 fonamentals	 reconeguts	
en	els	convenis,	en	els	tractats	internacionals	i	en	la	
Constitució.

d)	 Participar	 activament	 en	 l’organització	 en	 què	
s’inserisquen,	 col·laborant	 en	 l’elaboració,	 disseny,	
execució	 i	 avaluació	 dels	 programes	 o	 projectes,	
d’acord	amb	els	seus	estatuts	o	normes	d’aplicació	i,	
en	la	mesura	que	aquests	ho	permeten,	en	el	govern	
i	administració	de	l’entitat	de	voluntariat.

e)	Estar	coberts,	a	càrrec	de	l’entitat	de	voluntariat,	
dels	riscos	d’accident	i	malaltia	derivats	directament	
de	 l’exercici	de	 l’acció	voluntària,	 i	de	responsabili-

tat	civil	en	els	casos	en	els	quals	la	legislació	sectorial	ho	exigis-
ca,	mitjançant	un	segur	o	una	altra	garantia	financera.

f)	Que	els	siguen	reemborsades	per	l’entitat	de	voluntariat	les	
despeses	realitzades	en	l’acompliment	de	les	seues	activitats,	
d’acord	amb	el	que	es	preveu	en	l’acord	d’incorporació	i	tenint	
en	compte	l’àmbit	d’actuació	de	voluntariat	que	desenvolupen.

g)	Disposar	d’una	acreditació	identificativa	de	la	seua	condició	
de	voluntari	en	la	qual	conste,	a	més,	l’entitat	de	voluntariat	en	
la	qual	participa.

h)	Realitzar	la	seua	activitat	d’acord	amb	el	principi	d’accessibilitat	
universal	adaptat	a	l’activitat	que	desenvolupen.

i)	Obtindre	reconeixement	de	l’entitat	de	voluntariat,	pel	valor	
social	de	 la	 seua	 contribució	 i	 per	 les	 competències,	 aptituds	
i	 destreses	 adquirides	 com	a	 conseqüència	de	 l’exercici	 de	 la	
seua	labor	de	voluntariat.

j)	Que	 les	 seues	dades	de	 caràcter	personal	 siguen	 tractades	
i	protegides	d’acord	amb	el	que	s’estableix	en	la	Llei	orgànica	
15/1999,	de	13	de	desembre,	de	protecció	de	dades	de	caràcter	
personal.

k)	Cessar	en	la	realització	de	les	seues	activitats	com	a	voluntari	
en	els	termes	establits	en	l’acord	d’incorporació.

L’exercici	de	l’acció	voluntària	no	podrà	suposar	menyscapte	o	
cap	restricció	en	els	drets	reconeguts	per	llei	als	voluntaris.

Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat (BOE núm. 247, de 15/10/2015)
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Drets i deures de la persona voluntària

Article 11. Deures de les persones voluntàries

Els	voluntaris	estan	obligats	a:

a)	Complir	els	compromisos	adquirits	amb	les	entitats	de	volun-
tariat	en	les	quals	s’integren	reflectits	en	l’acord	d’incorporació	
i	respectar	les	finalitats	i	estatuts	d’aquestes.

b)	Guardar	la	deguda	confidencialitat	de	la	informació	rebuda	
i	coneguda	en	el	desenvolupament	de	la	seua	acció	voluntària.

c)	 Rebutjar	 qualsevol	 contraprestació	 material	 o	 econòmica	
que	pogueren	rebre	bé	de	les	persones	destinatàries	de	l’acció	
voluntària,	bé	d’altres	persones	relacionades	amb	la	seua	acció	
voluntària.

d)	Respectar	els	drets	de	les	persones	destinatàries	de	l’acció	
voluntària	 en	 els	 termes	 previstos	 en	 l’article	 16	 de	 la	 Llei	
45/2015	de	voluntariat.

e)	Actuar	amb	la	diligència	deguda	i	de	forma	solidària.

f)	Participar	en	les	tasques	formatives	previstes	per	l’entitat	de	
voluntariat	per	a	les	activitats	 i	funcions	confiades,	 i	en	aque-
lles	que	es	precisen	amb	caràcter	permanent	per	a	mantindre	la	
qualitat	dels	serveis	que	presten.

g)	Seguir	les	instruccions	de	l’entitat	de	voluntariat	que	tinguen	
relació	amb	el	desenvolupament	de	les	activitats	encomanades.

h)	Utilitzar	degudament	l’acreditació	personal	i	els	distintius	de	
l’entitat	de	voluntariat.

i)	Respectar	i	cuidar	els	recursos	materials	que	pose	
a	la	seua	disposició	l’entitat	de	voluntariat.

j)	Complir	les	mesures	de	seguretat	i	salut	de	l’entitat	
de	voluntariat.

k)	Observar	les	normes	sobre	protecció	i	tractament	
de	dades	de	 caràcter	 personal	 d’acord	 amb	el	 que	
s’estableix	en	la	Llei	orgànica	15/1999,	de	13	de	des-
embre,	i	qualsevol	altra	normativa	d’aplicació.
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Experiències

“Ser voluntària m’ha servit per a realitzar-me com a 
persona, per a saber escoltar i acompanyar. M’ha apor-
tat molt més del que he donat i m’ha fet comprendre 
que hui jo ajude però potser demà siga jo l’ajudada”.

Conchín Pallarés, Caritas.

“Ser voluntari de l’Associació Castelló Contra el Càncer 
m’ajuda a tindre una visió més positiva del món en què 
visc; tinc més esperança quan veig com, gràcies a la 
meua xicoteta aportació i la de les meues company@s, 
s’aconsegueix que la detecció precoç d’aquesta malal-
tia siga una realitat”.

“Haver participat en diverses ocasions (1999, 2005, 2015) in 
situ, en un voluntariat de cooperació/missió ha sigut una expe-
riència creadora en la meua vida, això vol dir que ha suposat 
un abans i un després en la meua forma de sentir, de pensar i 
d’actuar. Hauria de ser una assignatura obligatòria en la vida. 
Em va fer millor persona, em va permetre plantejar-me nous 
projectes... i s’ha aconseguit millorar la qualitat de vida dels 
més menuts i vulnerables. Hui són més de 200 xiquets el que 
gaudeixen dels Centres de Nutrició i Educació en Guayabal”.

Dani García, ONGD Quisqueya. 

Carlos Gil, Associació Castelló contra el càncer (ACCC).
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Experiències

“Ser voluntari és un benefici personal que ob-
tinc per la meua aptitud i col·laboració amb cau-
sa de suport a la nostra societat”.

Ángel Ramos, Voluntari Municipal. 

“Diuen que tot lo bo té un final, però puc assegu-
rar que l’experiència mai acaba, que una vegada 
s’inicia queda per sempre. Quan arribes al projecte i 
coneixes de primera mà als teus amics del sud, algu-
na cosa brolla en el teu cor, és com si ja hagueres es-
tat allà i ja coneixes el que viuràs, tot això es gesta 
en la nostra localitat, en les nostres vides, associa-
cions, duem temps treballant per i per als nostres 
amics del sud, coneixem la seua realitat i la fem pre-
sent. Creus que aniràs a donar i és tot el contrari, 
et converteixes en una esponja que es xopa amb la 
seua experiència, vius i reps per a poder transme-
tre. L’experiència no acaba amb el viatge, sinó que 
comença a la tornada, perquè l’important és poder 
continuar treballant en els projectes, transmetre i 
donar a conéixer la realitat dels nostres amics del 
sud en la nostra societat i intentar que des d’ací ens 
assemblem i ens contagiem d’ells. Com diu el lema 
de la nostra ONG, AMB POC...MOLT”.

Óscar Valero, ONGD Karit – Solidaris per la pau.

“Per a mi, ser voluntària en cooperació en aquesta en-
titat ha sigut l’oportunitat de donar resposta a algunes 
inquietuds que tenia des de menuda: les ganes de co-
néixer altres persones i altres realitats, així com viure 
noves experiències i aprendre d’elles. En definitiva, un 
regal que m’ha fet la vida”.

Patri Alós, El Mundo i África Trabajan (EL MAT).
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Entitats d’Acció Social  
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Entitats d’Acció Social  

ASSOCIACIÓ CASTELLÓ CONTRA EL CÀNCER

L’A.C.C.C.	és	de	caràcter	provincial	i	es	va	implantar	a	Onda	el	14	
de	gener	de	2012;	tots	els	membres	dels	seus	òrgans	de	govern,	
representació	i	consulta,	actuen	de	forma	voluntària	i	gratuïta.

Va	ser	creada	amb	l’objectiu	de	promoure	la	lluita	contra	el	càn-
cer	en	totes	les	modalitats	conegudes	mitjançant	activitats	de	
sensibilització,	prevenció,	diagnòstic	precoç,	 investigació	 i	 for-
mació	de	caràcter	sanitari	assistencial.

Som	 una	 associació	 centrada	 en	 l’ajuda	 als	malalts	 de	 càncer	
perquè	puguen	portar	la	malaltia	amb	dignitat.

Però	la	principal	missió	de	la	A.C.C.	C.	és	la	de	realitzar	accions	
de	prevenció,	com	ara:

				•	Diagnòstic	precoç	i	prevenció	del	càncer	de	melanoma	i	de			
						pròstata	(més	coneixement,	menys	impacte).

				•	Donar	a	conéixer	les	formes	de	prevenció	a	la	població	en

							general.

				•	Millorar	la	qualitat	de	vida	de	pacients	i	familiars.

				•	Ajudar	les	persones	que	estan	en	dificultat	a	causa	de	la		

						malaltia	(econòmicament	i	socialment).

Aquestes	 actuacions	 sempre	 seran	 universals	 i	 gratuïtes,	 per	
fidelitat	als	nostres	valors	d’ajuda	als	malalts	 i	 familiars,	com-
promís	amb	 la	 societat,	 solidaritat	 amb	els	necessitats	 i	 inde-
pendència	(social,	política	i	econòmica).

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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Entitats d’Acció Social  

ASSOCIACIÓ CASTELLÓ CONTRA EL CÀNCER

•	 Major	d’edat.

•	 Sensible	amb	la	problemàtica.

•	 Amb	ganes	de	treballar.

•	 Capaç	de	treballar	en	equip.

•	 Discreció	total	amb	els	temes	que	es	tracten.

•	 Empàtic.

Adreça: Seu	d’Onda:	Plaça	d’Espanya,	21,	entresòl.

Telèfon: 964	049	402

E-Mail:	accconda@gmail.com

L’A.C.C.C.	en	la	seua	seu	du	a	terme	les	següents	actuacions:

•	 Diagnòstic	precoç	del	càncer	de	pròstata.

•	 Diagnòstic	precoç	de	melanoma.

•	 Cursos	per	a	deixar	de	fumar.

•	 Atenció	psicològica	a	pacients	i	familiars.

•	 Logopèdia	per	a	laringectomitzats.

•	 Assessorament.

•	 Certamen	literari	escolar	sobre	el	tabaquisme.

•	 Xarrades	en	col·legis	i	instituts.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntari

Dades d’interés



 Guia del voluntari@14

Entitats d’Acció Social  

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER

L’Associació	espanyola	contra	el	càncer,	AECC,	és	una	ONG	de	
caràcter	benèfic	assistencial	i	sense	ànim	de	lucre.	

Es	va	constituir	el	5	de	març	de	1953.

El	29	de	setembre	de	1966	va	ser	inscrita,	amb	el	número	3827	
de	la	Secció	1a,	en	el	Registre	Nacional	d’Associacions.

Va	ser	declarada	d’utilitat	pública	per	acord	del	Consell	de	Mi-
nistres	adoptat	en	la	seua	reunió	de	4	d’abril	de	1970.

Informar	 i	conscienciar;	donar	suport	 i	acompanyar;	promoure	
la	investigació.

Fermament	compromesa	amb	el	suport	 i	el	 servei	al	pacient	 i	
els	 seus	 familiars,	 amb	 la	 informació	per	a	 la	prevenció	 i	 amb	
l’impuls	a	la	investigació.

Els	valors	de	l’AECC	són	l’ajuda,	transparència,	unitat,	professio-
nalitat,	dinamisme	i	independència.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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Entitats d’Acció Social  

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER

•	 Persones	majors	de	18	anys.

•	 Amb	actitud	empàtica	i	solidària	cap	als	altres.

•	 Amb	ganes	de	col·laborar	en	la	lluita	contra	el	càncer.

•	 Contactar	 emplenant	 el	 formulari	 online	 (https://www.
aecc.es/es/colabora/voluntariado/quiero-ser-voluntario)	 o	
cridant	a	la	nostra	seu.	

•	 Entrevista,	per	a	triar	quina	activitat	s’adapta	millor	a	cada	
perfil.

•	 Formació:	es	realitza	una	primera	formació	d’acolliment	al	
voluntariat	i	després	una	formació	posterior	específica	se-
gons	el	tipus	de	voluntariat	específic	a	desenvolupar:	gene-
ral,	d’acció	social,	administratiu,	de	prevenció,	hospitalari,	
domiciliari,	cures	pal·liatives,	voluntariat	per	 la	ciència,	en	
pisos	d’acolliment	i	infocàncer.	

Adreça: Avinguda	Doctor	Clará,	36,	baix.	Castelló

Telèfon: 964	219	683

E-Mail:	castellon@aecc.es

Web:	www.aecc.es/es

•	 Informar	i	conscienciar:	programes	per	a	adults,	com	ara	ali-
mentació	saludable	i	solidaritat	amb	l’empresa;	programes	
per	a	xiquets	i	joves;	campanyes	d’informació.

•	 Donar	suport	 i	acompanyar:	atenció	medicosanitària;	aten-
ció	psicològica;	atenció	social;	servei	d’atenció	Infocàncer.

•	 Promoure	la	investigació:	finançament	de	projectes	
d’investigació;	ajudes	a	investigadors;	investigació	social.

Procés

Qué fem i cóm actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’ interés
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Entitats d’Acció Social  

AFA CASTELLÓ

L’Associació	provincial	 de	 familiars	de	persones	amb	 la	malal-
tia	d’alzhèimer	i	altres	demències	de	Castelló	(AFA	Castelló)	és	
una	entitat	que	va	ser	constituïda	el	10	d’octubre	de	1995	amb	
la	finalitat	de	millorar	 la	qualitat	de	vida	de	 les	persones	que	
pateixen	la	malaltia	d’alzhèimer	i	dels	seus	familiars	cuidadors,	
dins	del	seu	àmbit	d’actuació	que	és	la	província	de	Castelló.	
L’any	2004	AFA	Castelló	 va	 ser	declarada	entitat	d’utilitat	pú-
blica.
AFA	 Castelló	 està	 integrada	 dins	 de	 la	 Federació	 valenciana	
d’associacions	de	familiars	de	malalts	d’alzhèimer,	i	aquesta	és	
membre	de	la	Confederació	espanyola	d’associacions	de	fami-
liars	de	malalts	d’alzhèimer	(CEAFA).

La	nostra	missió	és	millorar	la	qualitat	de	vida	de	les	persones	
que	pateixen	la	malaltia	d’alzhèimer	i	dels	seus	familiars	cuida-
dors,	sempre	sent	fidels	als	nostres	valors	de	qualitat	en	la	ges-
tió,	 transparència,	 bon	 govern,	 responsabilitat	 social,	 millora	
contínua	i	implicació	social.

Per	a	això,	duem	a	terme	diverses	accions	d’ajuda	als	malalts,	
mitjançant	teràpies	desenvolupades	en	els	centres	de	dia	i	uni-
tats	de	respir;	ajuda	als	familiars	mitjançant	la	ubicació	de	cen-
tres	de	dia	i	unitats	de	respir	en	tota	la	geografia	de	la	província	
de	Castelló;	formació	del	voluntariat	per	a	donar	a	conéixer	la	
malaltia,	les	seues	implicacions	en	la	salut	i	les	atencions	reque-
rides	pels	malalts;	col·laboració	en	la	investigació	biomèdica	per	
a	aconseguir	el	diagnòstic	precoç	i	tractament	de	la	malaltia	i	la	
innovació	en	teràpies	d’estimulació	cognitiva;	col·laboració	amb	
la	resta	de	la	societat	per	a	aconseguir	que	totes	les	persones	
afectades	per	la	malaltia	d’alzhèimer	siguen	objecte	d’atenció	

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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Entitats d’Acció Social  

AFA CASTELLÓ

•	 Col·laboració	presencial,	prèvia	entrevista.
•	 Dedicació	requerida:	entre	4	i	20	hores	mensuals.
•	 Poblacions	d’actuació	del	voluntariat:	 l’Alcora,	Almassora,	

Alqueries,	Betxí,	Grau	de	Castelló,	Castelló,	Nules,	Orpesa,	
Torreblanca,	Vila-real,	Onda,	Vall	d’Uixó	i	Vinaròs.

•	 Majors	de	16	anys.
•	 No	 es	 requereix	 experiència	 o	 formació	 prèvia	 en	 la	ma-

tèria.
•	 Habilitats	específiques:	estabilitat	emocional,	 responsabi-

litat,	 compromís,	 respecte,	 temps	 lliure,	 confidencialitat,	
actitud	positiva	i	oberta.

•	 Possibles	 tasques:	 tasques	 específiques,	 atenció	 directa,	
organització	de	tallers,	tasques	administratives,	tasques	de	
difusió,	participació	en	fires	i	taules	informatives.

Adreça: Antiga	Caserna	Militar	Tetuan	XIV,	s/n		Castelló
Telèfon: 964	242	080
E-Mail:	afacastellon@afacastellon.org
Web: www.afacastellon.org

Els	serveis	que	presta	l’associació	són	els	següents:
•	 Centre	de	dia:	dirigit	a	persones	amb	la	malaltia	d’alzhèimer	

i	 altres	 demències.	 L’objectiu	 és	 mantindre	 al	 màxim	
l’autonomia	de	l’usuari/a	i	descarregar	la	família	de	l’atenció	
del	malalt/a.	

•	 Servei	d’ajuda	a	domicili.	SAD:	està	dirigit	a	atendre	les	ne-
cessitats	bàsiques	com	ara	neteja	i	higiene,	desplaçaments	
dins	 i	 fora	 del	 domicili,	 cursos	 bàsics,	 valoració,	 planifica-
ció	 i	 seguiment	 per	 part	 d’infermers	 i	 fisioterapeutes.	 Es	
tracta	d’oferir	suport	domiciliari	segons	 les	necessitats	de	
cada	cas,	ajuda	en	 les	activitats	de	 la	vida	diària.	SADE:	es	
desenvolupa	a	partir	d’una	valoració	cognitiva	del	malalt/a	
i	planifica	activitats	de	psicoestimulació	(memòria,	llenguat-
ge,	càlcul,	praxi	i	gnosi)	segons	la	deterioració	cognitiva	de	
l’usuari/a	del	programa	(malalt).

•	 Programa	de	 suport	psicosocial	 al	 familiar-cuidador:	 infor-
mació	del	procés	de	 la	malaltia	 i	 de	 les	 seues	 conseqüèn-
cies,	escola	de	 famílies,	activitats	 formatives	a	 cuidadors	 i	
famílies…

•	 Difusió	 i	 sensibilització:	 a	 través	 de	 xarrades	 divulgatives	
sobre	 la	malaltia	 d’alzhèimer	 i	 les	 seues	 repercussions	 fa-
miliars.	Participant	en	jornades,	cursos,	seminaris,	estands	i	
taules	informatives.

•	 Manual	d’estimulació	a	domicili:	activitats	d’estimulació	cog-
nitiva	dirigida	a	persones	amb	la	malaltia	d’alzhèimer	i	altres	
demències	per	 a	 treballar-les	en	el	 seu	domicili.	Aquestes	

preferent	de	tots	els	serveis	sociosanitaris	públics	i	privats	que	
siguen	necessaris	per	a	elevar	la	qualitat	de	les	seues	vides	a	les	
majors	cotes	possibles.	.	

activitats	les	executa	el	cuidador	i	les	planifiquen	i	avaluen	
els	professionals	de	l’associació.

•	 Taller	de	memòria:	és	una	activitat	cognitiva	per	a	persones	
majors	sense	queixes	de	memòria.

•	 Voluntariat:	formació	específica	de	voluntariat	en	demèn-
cies,	desenvolupament	d’activitat	voluntària	en	qualsevol	
programa	d’AFA	Castelló	i	seguiment	de	l’acció	voluntària.
luntaria.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés



 Guia del voluntari@18

Entitats d’Acció Social  

FUNDACIÓ AMIGÓ

Proyecto Amigó	Castelló	va	iniciar	la	seua	activitat	com	a	asso-
ciació	en	1992	i	va	passar	a	ser	fundació	el	19	d’abril	de	1996;	
inscrita	en	el	registre	del	Protectorat	de	Fundacions	del	Minis-
teri	de	Treball	i	Assumptes	Socials	per	Ordre	Ministerial	del	26	
de	juny	de	1996,	amb	el	núm.	472.

Actuem	fidels	als	nostres	principis	amb	la	intervenció	socioedu-
cativa	centrada	en	la	persona,	la	promoció	de	la	inclusió	social	
de	la	infància	i	la	joventut,	el	respecte	a	la	dignitat	de	la	persona	
humana	i	el	compromís	amb	la	defensa	dels	seus	drets.

El	nostre	objectiu	és	promoure	en	la	societat	valors	com	l’alegria	
de	viure	i	conviure,	la	solidaritat	amb	els	més	desfavorits	i	vulne-
rables,	la	responsabilitat	i	l’autonomia,	l’obertura	a	la	transcen-
dència,	la	qualitat	tècnica	i	ètica	com	a	eina	de	transformació,	la	
innovació	pedagògica	i	la	transparència	en	el	que	fem.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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Entitats d’Acció Social  

FUNDACIÓN AMIGÓ

•	 Ajuda	en	l’atenció	i	acompanyament.

•	 Tasques	administratives.

•	 Suport	i	assessorament	psicològic,	
pedagògic,	educatiu	i	tècnic.

•	 Organització	d’actes	benèfics	i	donacions.

Adreça: Av.	Enrique	Gimeno,	44.	Castelló

Telèfon: 964	205	255

E-Mail:	fundacion@proyectoamigo.org

Web:	www.fundacionamigo.org

Som	una	entitat	inspirada	i	identificada	amb	l’obra	de	Luís	Ami-
gó.	Contribuïm	a	la	transformació	social	i	individual	de	les	perso-
nes	excloses	i	vulnerables.	Actuem	especialment	amb	la	infància	
i	la	joventut	en	dificultat	i	amb	les	seues	famílies.	La	nostra	acció	
es	basa	en	la	defensa	dels	drets	humans	i	de	la	infància,	i	desen-
volupem	el	nostre	treball	mitjançant	la	intervenció	socioeduca-
tiva	i	psicosocial.

Tipus	de	programes	que	duem	a	terme:

•	 Protecció	de	la	infància	i	l’adolescència.

•	 Intervenció	amb	menors	en	conflicte	amb	la	llei.

•	 Prevenció	i	participació.

•	 Intervenció	familiar	i	atenció	a	la	violència	filioparental.

•	 Emancipació	i	suport	a	la	inserció	sociolaboral.

•	 Intervenció	en	addiccions.

•	 Sensibilització	i	educació	per	al	creixement	personal.

•	 Cooperació	internacional.

•	 Formació	i	investigació	en	intervenció	socioeducativa.

•	 Voluntariat	nacional	i	internacional.

Treballem	 mitjançant	 projectes	 propis	 a	 Espanya	 (Andalusia,	
Cantàbria,	Castella-la	Manxa,	Comunitat	Valenciana,	Galícia,	Ma-
drid,	Navarra	i	País	Basc),	Polònia	i	Costa	d’Ivori.	Actualment	fem	
el	nostre	treball	a	través	de	més	de	40	projectes	socials	i	educa-
tius.

Què fem i com actuem Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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Entitats d’Acció Social  

ASPES-CASTELLÓ

L’Associació	de	famílies	i	persones	sordes	de	la	província	de	Cas-
telló	(ASPES-Castelló)	es	va	constituir	l’any	2001.	En	ella	troben	
cabuda	famílies	amb	fills	i	filles	amb	discapacitat	auditiva	i	per-
sones	sordes	adultes.

La	missió	 de	 l’associació	 és	 representar	 i	 defensar	 els	 drets	 i	
interessos	 globals	 de	 les	 persones	 amb	 discapacitat	 auditiva	
(D.A.)	i	de	les	seues	famílies,	davant	de	la	societat,	administra-
cions	i	altres	institucions.	La	finalitat		primordial	de	l’entitat	és	
l’obtenció	 de	 solucions	 adequades	 a	 les	 necessitats	 que	 se’ls	
plantegen	a	les	persones	amb	discapacitat	auditiva	i	a	les	seues	
famílies	per	 a	 la	 seua	 realització	 com	a	 ciutadans	de	ple	dret	
dins	de	la	societat.	ASPES-Castelló	propugna	com	a	valors	el	be-
nestar	i	la	inclusió	plena	de	les	persones	amb	discapacitat	audi-
tiva,	la	seua	autonomia	i	desenvolupament	personal,	la	defensa	
dels	drets	de	les	famílies	i	la	resposta	a	les	seues	necessitats,	la	
qualitat	en	l’actuació	de	l’associació	i	l’interés	del	col·lectiu	de	
persones	amb	discapacitat	auditiva.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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Entitats d’Acció Social  

ASPES-CASTELLÓ

•	 Les	persones	voluntàries	hauran	de	ser	optimistes,	
cooperatives,	dinàmiques,	empàtiques	i	creatives.

Adreça: C/	Figueroles,	8	baix.	Castelló

Telèfon:	964	056	644

E-Mail:	info@aspascastellon.org

Facebook:	https://www.facebook.com/aspascastellon/

ASPES-Castelló	 té	 com	 a	 objectius	 proporcionar	 i	 realitzar	 ac-
cions	 que	 contribuïsquen	 a	 millorar	 la	 qualitat	 de	 vida	 de	 les	
persones	amb	discapacitat	auditiva;	procurar	la	plena	integració	
familiar,	educativa,	social	i	laboral	de	les	persones	amb	discapa-
citat	auditiva;	orientar	 i	assistir	a	pares	 i	mares	de	xiquets	 i	xi-
quetes	sords;	estimular	i	promoure	la	formació	de	professionals	
i	orientar	la	iniciació	laboral	i	formació	de	jóvens	sords.

Els	 serveis	 a	 través	dels	quals	es	 realitzen	 les	 accions	per	 a	 la	
consecució	dels	objectius	són:

•	 Servei	d’atenció	i	suport	a	famílies.

•	 Servei	d’orientació	i	inserció	laboral.

•	 Servei	de	logopèdia	i	suport	escolar.

•	 Àrea	de	joventut.

•	 Centre	de	desenvolupament	infantil	i	atenció	
primerenca,	concertat	per	la	Conselleria	
d’Igualtat	i	Polítiques	Inclusives.

Què fem i com actuem Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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Entitats d’Acció Social  

 ASSOCIACIÓ ASPERGER CASTELLÓ

Asperger	 Castelló	 és	 una	 associació	 de	 famílies	 i	 	 persones	
amb	 síndrome	 d’Asperger-TEA	 de	 la	 província	 de	 Castelló.	
L’Associació	defensa	els	drets	i	les	necessitats	de	les	persones	
amb	síndrome	d’Asperger-TEA	i	 les	seues	famílies,	promovent	
i	creant	recursos	que	els	asseguren	una	millor	qualitat	de	vida	
individual	i	familiar.	Va	ser	fundada	el	2	de	febrer	de	2008	per	un	
grup	de	famílies	amb	una	missió	comuna:	la	INCLUSIÓ.

La	nostra	missió	actual	continua	sent	la	de	promoure	una	inclu-
sió	 efectiva	de	 les	persones	 amb	 la	 síndrome	d’Asperger-TEA	
en	tots	els	àmbits:	social,	cultural,	laboral,	etc.,	perquè	puguen	
gaudir	d’una	vida	plena	desenvolupant	al	màxim	les	seues	pos-
sibilitats	i	capacitats.	Per	a	això,	sobre	la	base	de	les	necessitats	
de	 les	 famílies	 i	 les	persones	oferim	una	 sèrie	de	 serveis	que	
puguen	servir-los	de	suport.	Entenem	que	cada	persona	és	dife-
rent	d’una	altra	però	amb	drets	i	necessitats	comunes.	

De	manera	més	 específica,	 les	 famílies	 de	 l’associació	 lluitem	
per	aconseguir:

•	 Un	diagnòstic	primerenc	que	facilite	una	atenció	i	interven-
ció	més	eficaç	i	amb	millor	pronòstic	per	a	la	persona	i	per	
a	la	família.

•	 Una	 intervenció	 coordinada	 entre	 els	 diversos	 àmbits	
d’intervenció	 multidisciplinària,	 que	 ajude	 a	 disminuir	
l’estrés	i	la	sobrecàrrega	per	a	la	família.

Entitat i constitució 

Què fem i com actuem
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Entitats d’Acció Social  

 ASSOCIACIÓ ASPERGER CASTELLÓ

•	 Empàtic	i	resilent.

•	 Altruista	i	humanista.

•	 Optimista	i	cooperatiu.

Adreça:

C/	Carta	Pobla,	19	1er	B.	Onda

C/	Quadra	Borriolenc,	54.	Castelló

Telèfon: 671	085	816

E-Mail:	aspergercastello@gmail.com

Web:	www.aspergercastello.wordpress

•	 La	promoció	i	informació	per	a	les	famílies	de	les	adapta-
cions	i	facilitadors	necessaris	en	el	sistema	educatiu	des	de	
l’etapa	preescolar	fins	a	 la	universitària,	 i	 la	seua	 inserció	
laboral	i	vida	independent.

•	 La	promoció	i	informació	dels	suports	preparadors	per	a	la	
inserció	en	el	món	laboral,	mitjançant	una	orientació	pre-
vocacional	i	una	creació	d’ocupacions	adaptades	a	les	qua-
litats	de	les	persones	amb	síndrome	d’Asperger-TEA.

•	 La	implantació	dels	canvis	legals	necessaris	per	a	protegir	
la	capacitat	d’obrar,	el	patrimoni	i	la	integritat	personal	en	
els	àmbits	social,	laboral,	educatiu	o	de	qualsevol	índole.

L’associació	està	inscrita	en	el	Registre	d’Associacions	de	la	Ge-
neralitat	Valenciana	amb	el	número	CV-01-042517-CS.

Compta	amb	una	Junta	directiva	formada	per	mares	i	pares	que,	
de	manera	voluntària,	desenvolupen	 funcions	de	presidència,	
secretaria,	tresoreria	i	vocalies	en	la	gestió	interna	d’aquesta.	

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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Entitats d’Acció Social  

CÀRITAS PARROQUIAL D’ONDA

CÀRITAS	és	l’organisme	oficial	de	l’Església	que	expressa	l’amor	
preferencial	 de	Déu	 pels	més	 pobres.	 Les	 Càritas	 parroquials	
estan	integrades	pels	membres	de	la	mateixa	comunitat	parro-
quial,	configurada	com	a	Consell	Parroquial	de	Càritas.	És	la	cor-
poració	de	la	parròquia	per	a	estimular	als	fidels	cristians	a	do-
nar	testimoni	de	la	caritat	evangèlica	cap	als	pobres	de	la	seua	
demarcació	i	en	la	mateixa	societat,	convertint	la	vida	de	caritat	
evangèlica	en	fet	comunitari.

La	nostra	missió	és	promoure	el	desenvolupament	integral	de	
les	persones,	especialment	de	les	més	pobres	i	excloses,	i	treba-
llar	amb	elles	des	del	compromís	de	la	comunitat	perquè	siguen	
protagonistes	del	seu	creixement.	Inclou	l’acció	social,	la	sensi-
bilització	de	la	societat	i	la	denúncia	de	les	situacions	d’injustícia	
social.

Treballem	atenent	els	nostres	valors	de	caritat,	centralitat	en	la	
persona,	justícia,	participació,	solidaritat,	austeritat,	esperit	de	
millora	i	transparència.	Centrem	la	nostra	acció,	preferentment,	
en	aquells	amb	els	quals	ningú	treballa,	amb	els	no	atesos,	i	amb	
aquells	que	són	qualificats	socialment	com	a	irrecuperables.

Entitat i constitució:

Missió, visió i valors



 Guia del voluntari@ 25

Entitats d’Acció Social  

CÀRITAS PARROQUIAL D’ONDA

•	 És	sensible	als	temes	socials,	viu	la	solidaritat	i	la	caritat	
com	una	cosa	inseparable	de	la	justícia	i	dels	drets	humans.

•	 Es	compromet	de	forma	desinteressada	i	gratuïta	a	
posar	les	seues	capacitats	i	el	seu	temps	al	servei	de	les	
necessitats	dels	més	pobres,	exclosos	i	vulnerables.

•	 Sap	acollir	a	les	persones	respectant	la	seua	
llibertat	individual,	i	despertant	en	elles	la	
capacitat	d’ajudar-se	a	si	mateixes.

•	 La	seua	acció	és	educativa	i	promotora	de	canvi	social,	i	
de	denúncia	de	situacions	socials	d’exclusió	i	injustícies.

Adreça: 

Parròquia	Sant	Bartomeu,	C/	Sant	Ferran,	3.		Onda

Parròquia	Verge	del	Carme,		Av.	Montendre,	18.	Onda

Parròquia	Ntra.	Sra.	de	l’Assumpció.	Pl.	de	la	Sinagoga,	1.	Onda

Telèfon:	964	600	581

E-Mail:	caritasbartolome@gmail.com

Web:	www.caritas.es

Els	nostres	projectes	locals	són:

•	 Acolliment	i	acompanyament.	Té	com	a	objectiu	millorar	les	
condicions	de	vida	de	les	persones.	És	un	procés	bidireccio-
nal,	una	interacció	mútua	que	suposa	transformació.

•	 Atencions	bàsiques.	La	nostra	acció	es	concreta,	més	enllà	
de	l’acolliment	de	base,	en	recursos	i	serveis	que	els	acom-
panyen	en	la	promoció	del	seu	desenvolupament	personal	i	
col·lectiu	i	en	la	resposta	de	les	seues	necessitats	bàsiques.	

•	 Cases	d’acolliment.	Els	habitatges	es	posen	a	 la	disposició	
d’aquelles	 persones	 que	 més	 ho	 necessiten,	 fonamental-
ment	a	famílies	que,	siga	per	embargaments	o	per	no	poder	
costejar	lloguers	i	hipoteques	a	causa	de	la	precària	situació	
econòmica	en	la	qual	es	troben,	estan	literalment	al	carrer;	
i	 a	 jóvens	 sols	 sense	 entorn,	 que	 provinguen	 de	 centres	
d’acolliment	i	que	en	complir	els	18	anys	se	n’han	d’anar.

•	 Fons	de	crisi.	Ajuda	econòmica	a	persones	 i	 famílies	per	a	
poder	fer	front	a	despeses	de	primera	necessitat,	com	ara	
factures	de	subministraments,	lloguers,	hipoteques,	despe-
ses	escolars,	transport,	medicaments,	etc.	Aquest	programa	
està	coordinat	amb	el	departament	d’ajudes	de	Serveis	so-
cials	de	l’Ajuntament	d’Onda.	

•	 Sensibilització	 i	 voluntariat.	 El	 voluntariat	 és	 fonamental	
per	a	la	nostra	labor.	És	el	cor	de	Càritas	i	de	les	comunitats	
parroquials,	 ja	 que	 la	majoria	dels	 voluntaris	 provenen	de	
les	parròquies.

Què fem i com actuem Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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Entitats d’Acció Social  

CENTRE OCUPACIONAL EL MOLÍ

L’Associació	 de	 Pares	 de	 minusvàlids	 psíquics	 Verge	 de	
l’Esperança,	 és	 la	 titular	 del	 Centre	 ocupacional	 El	 Molí.	 Des	
de	 la	 seua	creació	 l’any	1979,	està	 situat	al	 carrer	Historiador	
Bernardo	Mundina,	26	d’Onda.	L’entitat	manté	un	concert	amb	
la	Conselleria	d’Igualtat	i	Polítiques	Inclusives	de	la	Generalitat	
Valenciana	per	al	seu	finançament.	Rep	de	l’Ajuntament	d’Onda	
una	subvenció	anual	i	la	cessió	de	les	instal·lacions	on	està	situat	
el	centre.

El	nostre	objectiu	és	millorar	 la	qualitat	de	vida	de	 les	perso-
nes	amb	diversitat	funcional	intel·lectual	i	de	les	seues	famílies,	
ser	model	de	referència	de	centres	de	persones	amb	diversitat	
funcional	en	 l’àmbit	de	 la	Comunitat	Valenciana	 i	 fomentar	 la	
implicació	i	la	motivació	en	les	famílies	i	personal	d’atenció	di-
recta	per	a	aconseguir	un	model	de	qualitat	i	una	organització	
compromesa	amb	el	seu	entorn.

Som	una	associació	en	la	qual	totes	les	activitats	i	serveis	pres-
tats	estan	centrats	en	la	persona;	apliquem	un	estil	d’intervenció	
que	facilite	i	impulse	l’autodeterminació	de	la	persona	amb	di-
versitat	 funcional	 i	 ajude	al	 fet	que	cada	persona	dispose	del	
seu	projecte	personal	de	vida.

Així	mateix,	lluitem	per	la	igualtat	d’oportunitats,	la	normalitza-
ció,	l’autodeterminació	i	els	drets	socials	que	permeten	l’accés	a	

Entitat i constitució:

Missió, visió i valors
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Entitats d’Acció Social  

CENTRE OCUPACIONAL EL MOLÍ

•	 Persones	compromeses	amb	la	discapacitat.

•	 Responsables,	estables	emocionalment.

•	 Amb	empatia,	per	a	poder	escoltar,	
comprendre	i	col·laborar.

•	 Amb	actitud	positiva	davant	de	cada	persona.

•	 Persona	discreta	que	respecte	la	
confidencialitat	de	les	dades.

•	 Compromís	amb	les	necessitats	de	la	
persona	i	les	indicacions	del	centre.		

Adreça:  C/	Historiador	Bernardo	Mundina,26.	Onda	

Telèfon:	964	602	816

E-Mail:	coelmolionda@hotmail.com

Web:		www.elmolionda.com

El	 Centre	 ocupacional	 El	 Molí,	 és	 un	 centre	 de	 treball	 on	 les	
persones	 amb	diversitat	 funcional	 intel·lectual	 tenen	una	ocu-
pació	 i	 aprenen	habilitats	bàsiques	per	a	desenvolupar	un	 tre-
ball.	Mitjançant	les	tasques	realitzades	es	pretén	que	els	usuaris	
d’aquest	servei	es	formen	laboralment.

Els	usuaris	d’aquest	servei	són	persones	en	edat	laboral	amb	di-
ficultats	per	l’accés	a	un	treball	normalitzat.	

Les	prestacions	del	centre	són:

•	 Formació	laboral.

•	 Teràpia	ocupacional.

•	 Diagnòstic	i	orientació	psicològica.

•	 Rehabilitació	funcional.

•	 Oci	i	temps	lliure.

•	 Atenció	sanitària	bàsica.

•	 Servei	de	menjador	i	transport.

una	vida	digna,	apel·lant	als	nostres	valors	de	solidaritat,	justí-
cia	i	dignitat,	transparència,	inclusió	social	i	cooperació,	suport	
i	orientació,	universalitat,	eficiència,	ajuda	mútua,	independèn-
cia	i	sentit	de	pertinença.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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ASSEMBLEA LOCAL ONDA CREU ROJA ESPANYOLA

Assemblea	Local	Onda	Creu	Roja	Espanyola.

Missió:	Estar	cada	vegada	més	prop	de	les	persones	vulnerables	
en	 els	 àmbits	 nacionals	 i	 internacionals	 a	 través	 d’accions	 de	
caràcter	preventiu,	assistencial,	rehabilitador	i	de	desenvolupa-
ment,	realitzades	essencialment	per	voluntariat.	

Visió:	 Creu	 Roja	 Espanyola,	 com	 a	 organització	 humanitària	 i	
d’acció	voluntària	arrelada	en	la	societat,	donarà	respostes	in-
tegrals	des	d’una	perspectiva	de	desenvolupament	a	 les	vícti-
mes	de	desastres	i	emergències,	així	com	a	problemes	socials,	
de	salut	i	mediambientals.	

Valors:	El	voluntariat	de	Creu	Roja	ha	de	ser	conegut	i	recone-
gut	 com	a	 tal	 per	 l’activitat	 que	desenvolupa	 i	 per	 la	manera	
d’actuar	que	haurà	de	reflectir	l’assimilació	personal	dels	princi-
pis	fonamentals,	que	són	els	següents:	

Humanitat:	és	essencial,	 ja	que	estableix	la	finalitat	prioritària	
de	la	institució:	“Previndre	i	alleujar	el	sofriment	humà	en	totes	
les	circumstàncies”.	Els	objectius	generals	són:	protegir	la	vida	i	
la	salut	i	fer	respectar	la	persona	humana.

Imparcialitat:	No	 fa	 cap	distinció	de	nacionalitat,	 raça,	 religió,	
condició	social	ni	credo	polític.	Es	dedica	únicament	a	socórrer	
els	 individus	 en	 proporció	 amb	 els	 sofriments,	 remeiant	 les	
seues	necessitats	i	donant	prioritat	a	les	més	urgents.

Neutralitat:	Amb	la	finalitat	de	conservar	la	confiança	de	tots,	
el	moviment	s’absté	de	prendre	part	en	les	hostilitats	 i	en	les	
controvèrsies	d’ordre	polític,	racial,	religiós	i	ideològic.

Missió, visió i valors

Entitat i constitució 
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ASSEMBLEA LOCAL ONDA CREU ROJA ESPANYOLA

Creu	Roja,	és	una	organització	multiespecializada,	oberta,	neu-
tral,	moderna,	transparent,	plural,	 independent,	que	facilita	la	
participació	activa	de	qualsevol	persona	compromesa	que	vul-
ga	 contribuir	 a	 millorar	 la	 societat.	 	 Les	 característiques	 que	
s’esperen	 de	 la	 persona	 voluntària	 són:	 participativa,	 grupal,	
capacitada,	compromesa,	disponible,	motivada	i	polivalent.

Adreça: Carrer	de	Sogorb,	s/n.	Onda
Telèfon:  964	604	510
E-Mail:	onda@cruzroja.es
Web:	www.cruzroja.es	
http://www.milmanerasdevoluntariado.org

L’activitat	de	Creu	Roja	Espanyola	 (CRE)	en	 l’actualitat	és	molt	
diversa	i	ha	anat	adequant-se	a	les	transformacions	de	cada	mo-
ment,	així	com	als	canvis	històrics	que	s’han	produït	en	l’àmbit	in-
ternacional.	És	una	organització	humanitària	compromesa	amb	
l’atenció	a	les	persones	que	pateixen	qualsevol	forma	d’exclusió	
o	vulnerabilitat,	promovent	entorns	favorables	per	a	la	seua	in-
clusió.	Aquesta	preocupació	es	posa	de	manifest	en	les	accions	
que	ve	desenvolupant	tant	en	l’àmbit	nacional	com	internacio-
nal.

En	l’actualitat	es	treballa	per	a	pal·liar	la	desprotecció	social	de	
col·lectius	que	continuen	presentant	manques,	o	bé	han	desen-
volupat	vulnerabilitats	més	recentment,	com	ara	els	desocupats	

Independència:	El	moviment	és	independent.	Auxiliars	dels	po-
ders	públics	en	 les	seues	activitats	humanitàries	 i	sotmeses	a	
les	lleis	que	regeixen	els	països	respectius,	les	societats	nacio-
nals	deuen,	no	obstant	això,	conservar	una	autonomia	que	els	
permeta	actuar	sempre	d’acord	amb	els	principis	del	moviment.

Caràcter	 voluntari:	 És	 un	 moviment	 de	 socors	 voluntari	 i	 de	
caràcter	desinteressat.

Unitat:	En	cada	país	només	pot	existir	una	societat	de	la	Creu	
Roja	o	de	la	Mitja	Lluna	Roja,	que	ha	de	ser	accessible	a	tots	i	
estendre	la	seua	acció	humanitària	a	la	totalitat	del	territori.

Universalitat:	El	moviment	internacional	de	la	Creu	Roja	i	de	la	
Mitja	Lluna	Roja,	en	el	si	de	la	qual	totes	les	societats	tenen	els	
mateixos	drets	i	el	deure	d’ajudar-se	mútuament,	és	universal.

de	 llarga	duració,	els	 immigrants,	els	malalts	mentals	adults	 i	
els	menors	tutelats	que	aconsegueixen	la	seua	majoria	d’edat.

Què	fem:	

•	 Pla	de	Cooperació	internacional.

•	 Pla	de	Creu	Roja	joventut.

•	 Pla	d’Intervenció	en	socors		i	emergències.

•	 Pla	d’Intervenció	social.

•	 Pla	de	Medi	ambient.

•	 Pla	de	Salut.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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ASSOCIACIÓ SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓ 

Associació	Síndrome	de	Down	de	Castelló	

Any	de	constitució:	1995.	Inscrita	en	el	Registre	d’Associacions	
de	la	Generalitat	Valenciana	amb	el	número	2165	Secció	1a.	

a	missió	de	l’Associació	Síndrome	de	Down	de	Castelló	és	contri-
buir	a	millorar	la	qualitat	de	vida	de	les	persones	amb	síndrome	
de	Down	i/o	discapacitat	intel·lectual	i	la	de	les	seues	famílies.	

Els	objectius	que	persegueix	són:	

•	 Potenciar	el	desenvolupament	cognitiu,	social	i	afectiu.

•	 Sensibilitzar	i	conscienciar	la	resta	de	la	societat	d’aquesta	
realitat	aconseguint	així	la	seua	plena	inclusió.	

•	 Defensar	la	inclusió	educativa.

•	 Promoure	la	seua	inclusió	laboral.

•	 Fomentar	l’atenció	mèdica,	reivindicant	els	seus	drets	com	
a	persones.		

Treballar	per	la	qualitat	de	vida	de	les	persones	amb	síndrome	
de	Down	i/o	discapacitat	intel·lectual	porta	associats	valors	com	
el	respecte,	el	compromís,	l’empatia	i	la	solidaritat.	

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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ASSOCIACIÓ SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓ 

Persones	majors	de	16	anys	amb	capacitat	de	compromís,	dispo-
nibilitat	i	ganes	de	compartir	el	seu	temps	lliure	amb	persones	
amb	síndrome	de	Down	i/o	discapacitat	intel·lectual.	Persones	
que	vulguen	compartir	amb	nosaltres	iniciatives,	idees	i	projec-
tes.	

Adreça: Avinguda	de	l’Alcora,	130,	1r.	Castelló

Telèfon:	964	251	427

E-Mail:	administracion@downcastellon.com

Web:	www.downcastellon.com

L’Associació	 i	 la	Fundació	Síndrome	de	Down	de	Castelló	per	a	
aconseguir	el	desenvolupament	integral	de	la	persona	i	millorar	
la	seua	qualitat	de	vida	compta	en	 l’actualitat	amb	els	progra-
mes	següents:	

Centre	de	desenvolupament	 infantil	 i	atenció	primerenca:	Ate-
nem	xiquets	i	xiquetes	de	0	a	4	anys,	o	fins	a	6	anys,	segons	els	
casos,	amb	necessitats	transitòries	o	permanents.

Centre	 ocupacional:	 proporciona	 serveis	 d’atenció	 psicològica,	
rehabilitació	 física,	 programes	de	 teràpia	 ocupacional	 i	 d’ajust	
personal	i	social.	

Formació	 i	 ocupació:	 formació	 integral	 dirigida	 a	 afavorir	 una	
major	maduresa	personal,	desenvolupant	les	habilitats	socials	i	
laborals	necessàries	per	a	progressar	en	la	vida	de	la	forma	més	
autònoma	possible.	Es	realitzen	les	següents	accions	formatives:	
Curs	de	Trànsit	a	la	vida	adulta	i	Programa	de	formació	qualifica-
da	bàsica

Gabinet	psicopedagògic	on	l’objectiu	principal	és	aconseguir	una	
major	autodeterminació	i	millor	qualitat	de	vida.	

Programa	 d’envelliment	 actiu:	 orientació,	 atenció	 i	 suport	 es-
pecífic	a	 les	persones	amb	síndrome	de	Down	 i/o	discapacitat	
intel·lectual	en	el	procés	d’envelliment.

Escola	de	germans/es:	espai	on	germans	 /es	de	persones	amb	
síndrome	de	Down	i/o	discapacitat	intel·lectual	poden	compartir	
experiències	i	sentir-se	escoltats	i	escoltades.	

Programa	d’oci	i	temps	lliure.

Programa	de	 voluntariat:	 la	figura	del	 voluntariat	 és	 essencial	

per	a	l’associació,	ja	que	gràcies	als	voluntaris	i	les	voluntàries	
molts	dels	nostres	xics	i	xiques	poden	gaudir	del	programa	d’oci	
i	temps	lliure.	Durant	tot	l’any,	el	personal	voluntari	rep	forma-
ció	per	part	de	l’entitat.	

Escola	 d’estiu:	 desenvolupament	 d’actituds,	 habilitats	 i	 estra-
tègies	intrapersonals	i	interpersonals	a	través	del	coneixement	
personal	i	el	desenvolupament	d’habilitats	socials,	educació	en	
valors,	 habilitats	 d’autonomia	 i	 realització	 d’activitats	 d’oci	 i	
temps	lliure.	

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CASTELLÓ 

L´Associació	d’Esclerosi	Múltiple	de	Castelló	(AEMC),	naix	l’any	
1999	per	 la	 inquietud	d’un	grup	de	persones	afectades	per	 la	
malaltia	que	decideixen	unir-se	per	a	aconseguir	una	millora	en	
la	qualitat	de	vida	dels	malalts,	així	com	per	a	intentar	superar	
tots	els	problemes	derivats	de	la	malaltia	i	aconseguir	una	plena	
integració.

No	 va	 ser	fins	 a	 l’any	 2000	quan	es	 van	 començar	 els	 tràmits	
per	a	legalitzar	i	inscriure	l’associació.	Així,	el	6	de	març	va	ser	
inscrita	en	el	Registre	d’Associacions	de	la	Generalitat	Valencia-
na,	amb	el	número	3103	del	registre	provincial	de	Castelló.	El	
mateix	mes,	en	 l’assemblea	general	de	 l’Associació	Espanyola	
d’Esclerosi	Múltiple	(AEDEM)	es	va	aprovar	l’adhesió	de	la	nos-
tra	associació.	La	Conselleria	d’Economia	 i	Hisenda	ens	conce-
deix	el	N.I.F.	G-12527263.	Tot	seguit	s’adhereix	a	COCEMFE-Cas-
telló	i	s’inscriu	en	el	Registre	d’entitats,	centres	i	serveis	socials	
de	la	Comunitat	Valenciana	amb	el	número	04.12-1749.

L’any	2001,	l’associació	entra	a	formar	part	del	Consell	de	Ser-
veis	socials	de	l’Ajuntament	de	Castelló,	i	la	Diputació	de	Caste-
lló	ens	inscriu	en	el	Registre	d’entitats	de	caràcter	cultural.

Entitat i constitució 
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ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CASTELLÓ 

•	 Empàtic	i	resilent.

•	 Altruista	i	humanista.

•	 Optimista	i	cooperatiu.

Adreça: : 

C/	Carta	Pobla,	19	1	B.	Onda

Ronda	Vinatea,	nº	12.	Castelló

Telèfon: Tere:	620	516	591/	Associació:	647	888	756

E-Mail:	administracion@aemc.org.es

Web: http://aemc.org.es

El	desembre	de	2009,	l’Ajuntament	de	Castelló	va	formalitzar	la	
cessió	definitiva	d’ús	d’un	local	de	400	metres	quadrats	situat	en	
la	Ronda	Vinatea,	12	(baix)	d’aquesta	ciutat,	que	es	va	inaugurar	
el	21	de	juliol	de	2010.

Aquest	 centre,	 que	 ha	 sigut	 especialment	 dissenyat	 tenint	 en	
compte	 les	 necessitats	 dels	 diferents	 serveis	 i	 les	 característi-
ques	 dels	 usuaris,	 compta	 amb	 unes	 instal·lacions	 totalment	
adaptades	que	ens	permeten	l’acompliment	de	la	nostra	activi-
tat	de	forma	immillorable.	Es	distribueix	en	les	dependències	se-
güents:	recepció	per	a	control	d’accés,	zona	d’espera,	despatxos	
i	consultes	de	professionals	(treballadora	social,	 logopeda,	psi-
còloga	i	fisioterapeuta),	despatx	de	direcció	i	administració,	sala	
polivalent,	cuina-office,	menjador,	lavabos	i	banys	adaptats	per	a	
persones	amb	discapacitat,	àrea	de	rehabilitació	física,	vestuaris	
i	lavabos	per	al	personal	i	magatzem	per	a	material	de	reposició,	
articles	i	utensilis	de	neteja.

És	per	tot	açò	que,	en	reconeixement	a	la	nostra	trajectòria,	el	
maig	de	2011	 la	AEMC	ha	sigut	declarada	entitat	d’utilitat	pú-
blica	per	acord	de	la	Secretaria	general	tècnica	del	Ministeri	de	
l’Interior.	Aquest	reconeixement	garanteix	la	transparència	en	la	
nostra	gestió.

La	 manca	 absoluta	 d’un	 treball	 semblant	 al	 que	 realitza	
l’associació	 en	 l’àmbit	 provincial	 i	 els	 bons	 resultats	 que	 té	
l’experiència,	 fa	 que	 les	 demandes	desborden	 les	 possibilitats	
del	 grup	 inicial.	 Això,	 unit	 al	 fet	 que	 les	 persones	 afectades	
d’esclerosi	múltiple	necessiten	uns	serveis	de	forma	continuada	

que	en	l’actualitat	no	s’ofereixen	en	la	sanitat	pública,	va	impul-
sar	a	iniciar	els	tràmits	necessaris	per	a	constituir	un	centre	de	
dia.	Així	 s’instrumenta	una	 atenció	 continuada	a	 les	persones	
afectades	d’esclerosi	múltiple	i	altres	malalties	neurodegenera-
tives	que	puga	cobrir	les	seues	necessitats	personals	bàsiques,	
terapèutiques	i	socioculturals,	promovent	l’autonomia	i	la	per-
manència	de	les	persones	en	el	seu	entorn	habitual,	a	més	de	
proporcionar	suport	a	les	famílies.	La	finalitat	última	és	aconse-
guir	el	benestar	tant	de	la	persona	afectada	com	de	la	mateixa	
família.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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ASSOCIACIÓ QUISQUEYA D’ONDA 

L’Associació	 Quisqueya	 d’Onda	 va	 ser	 constituïda	 l’any	 2000.	
Naix	 de	 les	 inquietuds	 d’un	 grup	 de	 joves	 de	 la	 parròquia	 de	
Sant	Bartomeu	d’Onda.	Laica,	independent	i	sense	ànim	de	lu-
cre.	Quisqueya	significa	en	llengua	aborigen	‘mare	de	les	terres’	
i	així	anomenava	també	la	població	indígena	a	l’illa	de	la	Repú-
blica	Dominicana.	El	nom	apel·la	al	sentit	global	i	a	la	‘mirada	al	
món’	que	identifica	la	manera	d’actuar	de	l’organització.

Quisqueya	té	com	a	objectiu	donar	suport	a	les	persones	en	si-
tuació	de	risc	 i	vulnerabilitat	social	des	d’una	visió	humanista,	
posant	a	l’ésser	humà	en	l’eix	de	totes	les	seues	accions	i	pro-
grames.	Els	valors	de	l’organització	transcendeixen	fronteres	i	
creences:	 la	solidaritat,	 l’amor	 i	el	 respecte	a	 la	diversitat	són	
els	 seus	 senyals	d’identitat.	Quisqueya	és	 acció	 social.	 És	 una	
mirada	al	món	i	a	Onda	al	mateix	temps.	Aquests	són	els	pilars	
que	sustenten	el	dia	a	dia	de	l’organització:	actuar	i	esforçar-se	
a	construir	una	societat	que	situe	les	persones	en	el	centre	des	
d’una	visió	dels	drets	humans	del	segle	XXI;	 i	 fer-ho	de	forma	
planificada	i	coordinada	des	de	l’àmbit	local,Onda,	sense	renun-
ciar	a	 la	projecció	 internacional.	La	 resiliència	és	un	altre	dels	
valors	que	guien	l’acció	de	Quisqueya,	com	a	entitat	que	acom-
panya	a	les	persones	en	situació	de	vulnerabilitat	en	el	seu	propi	
procés	d’apoderament.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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ASSOCIACIÓ QUISQUEYA D’ONDA 

•	 Solidari,	pròxim	i	familiar.

•	 Altruista	i	humanista.

•	 Empàtic	i	resilient.

•	 Optimista	i	cooperatiu.

Adreça: Carrer	de	Sant	Ferran,	3.	Onda.

Telèfon: 964	771	582

E-Mail:	info@ongquisqueya.org

Web:	www.ongquisqueya.org

Quisqueya	ofereix	un	espai	de	trobada	i	participació	entre	perso-
nes	al	voltant	de	l’educació,	la	cooperació	i	la	integració	des	dels	
valors	de	 justícia,	 solidaritat,	 llibertat	 i	 foment	de	 l’autonomia	
personal.	L’acció	social	de	Quisqueya	es	concentra	en	tres	àm-
bits,	 cadascun	amb	els	seus	diferents	programes,	pensats,	dis-
senyats	i	adaptats	a	cada	col·lectiu	i	amb	els	següents	objectius:

•	 Suport	 a	 persones	 en	 situació	 de	 vulnerabilitat	 o	 en	 risc	
d’exclusió	social.

•	 Sensibilització.

Centre	de	dia:	Un	espai	per	a	treballar	amb	famílies	amb	dificul-
tats	temporals.	Es	dona	suport	educatiu,	social	i	reforç	d’hàbits	
saludables	i	rutines	d’estudi	als	menors	de	cada	unitat	familiar	
atesa.

Servei	d’ajuda	a	domicili	 (SAD):	Programa	d’atenció	a	persones	
dependents,	que	presten	col·lectius	en	risc	d’exclusió	formats	i	
apoderats	dins	de	l’associació.

Programa	d’integració	social:	La	seua	missió	és	afavorir	la	inte-
gració	sociolaboral	de	les	persones	immigrants	en	la	comunitat	
d’acolliment.

Promoció	de	la	convivència	intercultural:	L’objectiu	és	desmun-
tar	prejudicis	i	estereotips	–especialment	sobre	la	immigració-	i	
fer	valdre	els	plusos	d’una	societat	 rica	en	cultures	 i	en	 idees,	
fomentant	valors	com	el	respecte,	l’empatia	i	la	igualtat.

Què fem i com actuem Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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ASSOCIACIÓ RIU SEC A.R.

L’Associació	Riu	Sec	A.R.	(Alcohòlics	rehabilitats)	va	ser	fundada	
el	1992	per	malalts	i	familiars	per	la	necessitat	de	tindre	un	es-
pai	per	a	la	rehabilitació	i	la	reinserció.

És	 finançada	 per	 l’Ajuntament	 d’Onda	mitjançant	 un	 conveni,	
i	per	 subvenció	de	 la	Conselleria	de	Sanitat	 (Drogodependèn-
cies).	Disposa	d’un	local	i	instal·lacions	per	al	desenvolupament	
del	programa	d’alcoholisme.

Som	una	associació	cohesionada	 i	eficaç	que	contribueix	a	fer	
realitat	 la	rehabilitació	de	 les	persones	amb	problemes	addic-
tius,	ja	siga	d’alcohol	com	d’altres	substàncies,	a	través	d’un	tre-
ball	tant	individual	com	grupal.	Apostem	per	la	creació	de	noves	
oportunitats	en	la	vida	i	oferim	un	espai	comú	de	trobada.

La	 nostra	missió	 és	 la	 rehabilitació	 i	 deshabituació	 del	malalt	
alcohòlic-drogodependent,	amb	la	finalitat	d’aconseguir	la	seua	
reinserció	total	en	la	societat,	fomentar	la	implicació	i	motivació	
d’usuaris	 i	 familiars,	afavorir	el	treball	en	equip	 i	 treballar	per	
la	sensibilització	de	 la	societat	 i	 la	presa	de	consciència	sobre	
l’alcoholisme	i	altres	drogues.

La	nostra	metodologia	de	treball	es	basa	en	els	valors	del	res-
pecte,	la	confidencialitat,	el	canvi	en	l’estil	de	vida,	l’abstinència,	
el	compromís	amb	el	tractament,	la	confiança	per	la	rehabilita-
ció,	el	treball	en	equip,	la	sinceritat	i	la	transparència.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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ASSOCIACIÓ RIU SEC A.R.

•	 Persona	responsable.

•	 Estable	emocionalment.

•	 Amb	empatia.

•	 Amb	la	capacitat	d’escoltar	activament		i	comprendre.

•	 Que	li	agrade		treballar	en	equip.

•	 Amb	actitud	positiva.

•	 Que	siga	capaç	de	respectar	la	confidencialitat	
de	tot	el	que	succeïsca	dins	del	centre.

•	 Amb	iniciativa	i	compromís	amb	les	finalitats	de	l’associació.

Adreça: Carrer	Metge	José	Llidó,	14.	Onda

Telèfons:	964	601	154	/	690	116	410

E-Mail:	asociacionriuseconda@yahoo.com

a	recepció	i	primera	informació	es	fa	per	part	d’un	membre	res-
ponsable	i	veterà	de	l’associació	qui,	posteriorment,	deriva	el	cas	
als	tècnics	perquè	el	valoren.	

Es	 fan	 teràpies	 individualitzades	 amb	 el	 metge,	 el	 psicòleg	 i	
l’educadora	del	centre	amb	els	quals	realitzen	una	primera	part	
del	 tractament	 relacionada	 amb	 la	 deshabituació,	 com	 reco-
néixer	la	malaltia	i	mantindre’s	en	abstinència.	És	indispensable	
que	el	malalt	acudisca	amb	els	seus	familiars.

Posteriorment	tant	malalts	com	familiars	s’integren	en	les	dife-
rents	teràpies	grupals	que		es	fan	al	centre,	per	tal	d’ajudar	en	
el	coneixement	de	la	malaltia,		reconéixer	símptomes,		millorar	
l’autoestima,	tècniques	d’autocontrol…	De	 la	mateixa	manera,	
com	a	part	indispensable	del	tractament,	està	el	compromís	de	
fer	activitats	en	l’associació	i	assistir	a	les	jornades	de	convivèn-
cia	que	permeten	relacionar-se	amb	un	grup	d’iguals	fora	de	les	
sessions	de	teràpia	grupal,	així	com	mantindre	actius	els	malalts	
i	familiars	de	manera	que	no	s’aïllen.

Un	treball	conjunt	que	té	com	a	finalitat	la	deshabituació,	la	re-
habilitació	i	reinserció		en	la	societat.

Què fem i com actuem Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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ASAMANU ÀFRICA  

ASAMANU	ÀFRICA	és	una	associació	creada	a	l’Alcora	(Castelló)	
amb	vocació	universal	per	a	impulsar	projectes	de	desenvolupa-
ment	en	els	països	empobrits.	Va	ser	creada	l’any	2005	i	es	va	
constituir	com	ONGD	un	any	més	tard.

És	laica,	independent,	apolítica	i	sense	ànim	de	lucre.

Solidària	amb	les	poblacions	més	empobrides	i	cultures	margi-
nades	i	amb	un	especial	enfocament	cap	a	les	dones	i	els	xiquets	
com	a	col·lectius	especialment	discriminats.	

El	 nostre	 objectiu	 és	millorar	 l’apoderament	 econòmic	 de	 les	
dones,	 proporcionant-los	 accés	 a	 la	 formació	 i	 a	 l’ocupació,	
donant	suport	a	iniciatives	d’autoocupació	i	de	treball	associa-
tiu,	 especialment	 a	 través	de	 les	 cooperatives	 i	 altres	 formes	
d’economia	social.	

Les	nostres	àrees	d’actuació	són:

•	 La	cooperació	per	al	desenvolupament.

•	 La	intervenció	social.

•	 L’educació	i	la	formació	en	general.

•	 L’educació	per	a	la	salut.

•	 L’educació	per	a	la	pau.

•	 La	promoció	de	la	cultura.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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ASAMANU ÀFRICA  

El	 perfil	 del	 voluntari	 ha	 variat	 al	 llarg	 dels	 anys	 que	 portem	
executant	 del	 projecte.	 Així,	 en	 un	 primer	 moment	 ens	 des-
plaçàvem	des	d’Espanya	per	a	impartir	la	formació	a	les	dones.	
En	l’actualitat	el	fet	de	treballar	amb	el	suport	d’institucions	pú-
bliques	ens	ha	fet	optar	per	un	model	més	racional,	on	Asamanu	
Àfrica	actua	com	un	mer	gestor	i	és	la	població	local	la	que	fa	les	
tasques	de	camp.	Actualment	el	perfil	del	voluntari	s’orienta	a	
les	tasques	de	sensibilització	i	difusió	de	la	labor	de	l’ONG	i	a	la	
gestió	administrativa	i	el	seguiment	dels	projectes.	

Adreça: Local	d’Associacions.	Carrer	La	Safona,	22.	Onda

Telèfon: 620	501	611

E-Mail:	asamanu@asamanu-africa.es

Web:	:	www.asamanu-africa.es

El	nostre	projecte	té	com	a	finalitat	contribuir	a	la	lluita	contra	
la	pobresa	dotant	 les	alumnes	de	 les	eines	 i	coneixements	ne-
cessaris	per	 a	 aconseguir	 una	millora	en	els	 aspectes	nutricio-
nal,	 sanitari,	 educatiu	 i	 econòmic,	 i	 donant	 suport	 a	 la	 creació	
d’autoocupació	i	agrupacions	econòmiques.	Per	a	això	s’impulsa	
el	desenvolupament	local	a	través	de	l’expansió	de	les	capacitats	
de	la	població	de	base,	incloent-hi	la	participació	de	tota	la	co-
munitat,	especialment	de	les	dones,	promovent	l’autosuficiència	
i	 l’autoajuda,	millorant	la	qualitat	de	vida,	 l’afirmació	dels	seus	
valors	i	de	la	seua	pròpia	identitat.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA 

ONG	 declarada	 d’utilitat	 pública	 per	 Ordre	 Ministerial	 de	 29	
de	gener	de	2001,	 inscrita	amb	el	núm.	162569	en	el	Registre	
d’Associacions	del	Ministeri	d’Interior	i	amb	el	núm.	16	en	el	Re-
gistre	de	ONGD	de	la	AECID.

És	membre	de	la	Coordinadora	d’ONGD	de	la	Regió	de	Múrcia	
(CONGDRM)	i	de	la	Federació	Aragonesa	d’ONGD	(FAS).

Naix	el	1997	a	iniciativa	de	les	Hnas.	de	Ntra.	Sra.	de	la	Conso-
lación.

La	Junta	 local	 a	Onda	es	va	 constituir	en	data	31	de	maig	de	
2007.

La	nostra	missió	és	ser	conducte	“al	servei	de	la	vida”	perquè	les	
persones	més	necessitades	tinguen	accés	ple	als	drets	humans,	
progressen	en	el	seu	desenvolupament	integral	i	participen	en	
la	construcció	d’un	món	més	humà	amb	un	futur	equitatiu	per	
a	tots.

Un	grup	de	persones,	identificades	amb	el	carisma	de	la	Conso-
lació,	estem	en	Delwende	per	a	ser	i	estar	al	servei	d’una	vida	
humana	més	 digna,	 amb	 els	 valors	 que	 ens	 identifiquen:	 res-
ponsabilitat,	senzillesa,	generositat,	honestedat,	transparència,	
universalitat	i	obertura.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA 

•	 Col·laborador	desinteressat.

•	 Identificats	amb	el	carisma	de	la	Consolació

Adreça: 

Col·legi	Madre	María	Rosa	Molas	de	Onda

Carrer	Metge	José	Llidó,	3.	Onda

Telèfon: 917	344	403

E-Mail:	jddelwende@gmail.com

Web:	www.delwende.org

Les	 ajudes	 arriben	 del	 benefactor	 al	 beneficiari	 directament,	
sense	intermediaris.

Les	 despeses	 d’infraestructura	 són	 pràcticament	 inexistents.	
Tots	els	nostres	col·laboradors	són	voluntaris,	per	tant	les	des-
peses	de	funcionament	són	mínimes.

Els	criteris	de	gestió	de	la	nostra	cartera	de	projectes	es	basen	
en	la	viabilitat,	seguiment	i	supervisió	d’aquests.

Les	accions	que	es	realitzen	han	de	ser	transmissores	de	solida-
ritat	entre	la	nostra	societat	i	les	societats	no	desenvolupades.

Els	projectes	iniciats	es	mantenen	en	el	temps	per	a	garantir	la	
continuïtat	de	la		tasca	mampresa.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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EL MAT. ASSOCIACIÓ EL MUNDO Y ÁFRICA TRABAJAN

Constuïda	a	Onda,	el	gener	de	2018

Cooperació	al	desenvolupament.	Equitat	en	la	diversitat.	Drets	
Humans.	Sostenibilitat	ambiental.	Formació.	Sensibilització.

A	Camerun:

•	 Posar	en	marxa	projectes	de	desenvolupament	comunitari,	
des	d’una	perspectiva	ecològica	i	de	sostenibilitat	econòmi-
ca,	social	i	ambiental.

•	 Afavorir	 la	 creació	 d’ocupació	 estable,	 evitant	 les	 migra-
cions	de	risc.

•	 Fomentar	el	desenvolupament	de	la	comunitat	mitjançant	
la	creació	de	serveis	bàsics.	

•	 Augmentar	 les	 possibilitats	 i	 condicions	d’ocupabilitat	 de	
les	dones.

A	Espanya:

•	 Promoure	la	interculturalitat,	mitjançant	la	sensibilització,	
la	convivència	i	el	treball	conjunt.

Els	nostres	valors	són	la	convivència	pacífica,	 la	cooperació	in-
tragrupal	 i	 intergrupal,	el	 foment	de	 	 la	 reflexió	 i	 la	 resolució	
dels	problemes	de	forma	positiva.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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EL MAT. ASSOCIACIÓ EL MUNDO Y ÁFRICA TRABAJAN

Obert	 a	 qualsevol	 persona	 amb	 ganes,	 il·lusió	 i	 voluntat	 de	
col·laborar	en	els	nostres	projectes		i	conéixer	una	altra	realitat.

Adreça: C/	Rafael	Gaya,	6.	Onda

Telèfons:	

(Trini)	660		398	813	

(Cristina)		627	953	553	

(Patri) 661371867

E-Mail:	elmundoyafricatrabajanonda@gmail.com	

Web:	www.elmundoyafricatrabajan.org	

•	 Cultivant	somnis.	Donem	suport	al	cultiu	local	amb	el	model	
d’empresa	social,	posant	en	marxa	nous	projectes	sosteni-
bles.

•	 Piscifactoria.	Desenvolupament	comunitari	per	a	 la	cria	de	
peixos	i	la	venda	de	productes	locals.

•	 Campament	 Pour	 la	 Paix.	 Campaments	 d’estiu	 per	 a	 pro-
moure	la	cultura	de	 la	pau	 i	 la	sostenibilitat	entre	els	més	
menuts.

•	 L’arbre	de	 les	paraules.	Projecte	d’alfabetització	de	 la	po-
blació.

•	 Educant	per	la	diversitat	i	la	integració.	Educació	i	sensibilit-
zació	en	matèria	d’immigració.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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KARIT, SOLIDARIS PER LA PAU

KARIT,	SOLIDARIS	PER	LA	PAU,	es	constitueix	en	1996,	com	a	
entitat	no	governamental	 sense	ànim	de	 lucre	 i	 amb	caràcter	
de	ONGD	 i	declarada	d’utilitat	pública	des	de	2008.	Té	 la	 seu	
central	a	Madrid	i	altres	14	seus	més	en	tot	el	territori	nacional.	
Som	717	socis	i	sòcies.

Des	 de	 2005,	 estem	 presents	 en	 la	 localitat	 d’Onda,	 en		
l’avinguda	Montendre,	18.	

Som	36	socis	i	sòcies.

Karit	 es	 finança	 amb	 les	 seues	 quotes	 de	 socis,	 donatius	 de	
col·laboradors	privats	i	empreses,	i	mitjançant	subvencions	pú-
bliques..

Karit	és	l’ONGD	de	la	família	Carmelita	a	Espanya.	La	seua	fina-
litat	principal	és	potenciar	el	desenvolupament	i	la	promoció	de	
totes	les	persones	i	els	pobles,	basant-nos	en	el	respecte	dels	
drets	humans	i	en	els	valors	de	la	justícia	i	la	pau.

Per	 a	 	 fer	 possible	 la	 nostra	 missió,	 Karit,	 promou	 el	 desen-
volupament	 als	 països	 empobrits	 del	 Sud	 i	 la	 integració	 de	
col·lectius	 en	 risc	 d’exclusió	 en	 societats	 desenvolupades	 del	
Nord,	 sempre	en	 col·laboració	amb	 institucions	 locals.	A	més,	
afavoreix,	la	transformació	de	les	estructures	socials,	polítiques	
i	econòmiques	que	estan	en	l’origen	de	la	desigualtat	i	la	injus-
tícia	mitjançant	els	projectes	de	promoció	al	desenvolupament,	
l’educació	per	al	desenvolupament	i	sensibilització,	les	campan-
yes	d’incidència	política,	la	promoció	del	voluntariat	i	el	compro-
mís	dels	nostres	associats,	amb	l’objectiu	de	crear	un	món	més	
just	i	sostenible.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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KARIT, SOLIDARIS PER LA PAU

Per	a	ser	voluntari	no	és	necessari	ser	soci	prèviament	i	s’hauran	
de	complir	els	següents	requisits:	ser	major	d’edat,	complir	amb	
els	 compromisos	adquirits	amb	Karit	Solidaris	per	 la	Pau,	 res-
pectant	les	finalitats	i	la	normativa,	i	guardant	confidencialitat	
de	la	informació	rebuda	en	el	desenvolupament	de	l’activitat.

Adreça: Avinguda	Montendre,	18.	Onda

Telèfon:	630	763	248

E-Mail:	secretaria@karitsolidarios.org	

Web:	www.karitsolidarios.org

Per	a	fer	possible	aquesta	visió,	en	Karit	ens	proposem	quatre	
àrees	d’acció:	

•	 Projectes	de	promoció	al	desenvolupament.

•	 Educació	per	al	desenvolupament	i	sensibilització.

•	 Voluntariat.

•	 Comunicació	i	incidència	política.

Som	una	ONGD	amb	un	compromís	solidari,	que	 lluita	per	un	
món	més	fratern,	just	i	igualitari.	Pretenem,	crear	consciència	i	
treballar	per	a	transformar	la	realitat,	duent	a	terme	projectes	i	
activitats	d’interés	general,	que	promoguen	la	solidaritat	cap	a	
les		persones	més	desfavorides,	millorant	la	qualitat	de	vida	de	
les	seues	comunitats.	

En	Karit	trobem	un	mitjà	de	passar	de	les	paraules	a	l’acció,	de	
viure	accions	concretes	que		ens	porten	a	afirmar	que	amb	poc	
hem	 aconseguit	molt,	 compartint	 objectius,	 visions	 i	 estratè-
gies	d’actuació.

Els	voluntaris	internacionals,	a	més:	hauran	de	tindre	almenys	
21	anys,	ser	socis,	participar	en	el	curs	de	formació	de	Volun-
tariat	internacional,	participar	amb	la	seua	experiència	en	pro-
cessos	sensibilització	posteriors,	assumir	la	decisió	que	l’equip	
de	formació	tinga	sobre	la	conveniència	o	no	de	la	seua	partici-
pació,	ser	capaços	de	conviure	i	de	treballar	en	grup,	respectar	
en	tot	moment	els	costums,	la	cultura	i	la	dignitat	de	les	per-
sones	destinatàries	de	les	seues	accions	 i	d’aquelles	amb	les	
quals	es	convisca,	tindre	una	sensibilitat	religiosa	respectuosa	
amb	les	comunitats	locals,	estar	obert	a	la	participació	en	les	
diferents	activitats	i	assumir	els	costos	del	viatge.

Karit,	 Solidaris	 per	 la	 Pau	 ofereix	 als	 voluntaris	 la	 formació,	
suport	 i,	 si	 és	 el	 cas,	 els	 mitjans	 materials	 necessaris	 per	 a	
l’exercici	de	les	funcions	que	se	li	assignen,	la	participació	ac-
tiva	del	voluntari	en	l’organització,	el	disseny,	avaluació	i	pro-
gramació	de	 les	activitats	que	realitze,	 i	una	assegurança	de	
responsabilitat	civil,	accidents	i	assistència	en	viatges	per	als	
voluntaris	internacionals.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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MANOS UNIDAS

La	història	de	la	Campanya	contra	la	Fam	va	començar	en	1955,	
quan	 la	 Unió	 mundial	 d’organitzacions	 femenines	 catòliques	
(UMOFC)	va	fer	públic	un	manifest	en	el	qual,	responent	a	una	
crida	de	 l’Organització	de	Nacions	Unides	per	a	 l’Agricultura	 i	
l’Alimentació	 (FAO),	 anunciava	 el	 seu	 compromís	 en	 la	 lluita	
contra	 la	 fam	 en	 el	món.	 En	 1959,	 les	 dones	 d’Acció	 Catòlica	
d’Espanya	van	prendre	el	testimoni	i	van	llançar	la	primera	cam-
panya	contra	la	fam,	a	partir	de	la	qual	es	va	anar	configurant	
l’actual	Manos Unidas.

Manos Unidas,	 inspirant-se	en	 l’Evangeli	 i	en	 la	Doctrina	social	
de	l’Església,	promou	dues	línies	de	treball	per	a	lluitar	contra	
la	fam:

•	 Sensibilització:	Una	de	 les	prioritats	del	 treball	de	Manos	
Unidas	és	donar	a	conéixer	l’existència	de	la	fam	com	a	part	
de	la	vida	diària	més	de	800	milions	de	persones	i	denun-
ciar-la	davant	la	societat	espanyola,	amb	la	finalitat	de	fer	
front	de	manera	col·lectiva	a	les	causes	que	la	provoquen	i	
trobar	les	millors	solucions.

•	 Cooperació	 al	 desenvolupament:	 Per	 a	 Manos	 Unidas,	 el	
desenvolupament	és	un	procés	que	ha	de	portar	a	transfor-
macions	i	canvis	socials	tant	al	Nord	com	al	Sud,	de	manera	
que	s’aconseguisquen	condicions	de	vida	digna	per	a	totes	
les	persones.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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MANOS UNIDAS

•	 Que	tinguen	caràcter	solidari	(al	servei	de	la	comunitat).

•	 Que	la	seua	realització	siga	assumida	lliurement	i	de	mane-
ra	voluntària.

•	 Que	s’exercisca	sense	contraprestació	econòmica	o	mate-
rial.

•	 Que	es	desenvolupe	a	través	d’entitats	de	voluntariat	con-
forme	a	programes	concrets.

Adreça: Local	d’Associacions.	Carrer	La	Safona,	22.	Onda

Telèfon: 964	228	858

E-Mail:	castellon@manosunidas.org

Web:	www.manosunidas.org

•	 Donar	a	 conéixer	 i	 denunciar	 l’existència	de	 la	 fam	 i	de	 la	
pobresa,	les	seues	causes	i	les	seues	possibles	solucions.

•	 Reunir	 mitjans	 econòmics	 per	 a	 finançar	 els	 programes,	
plans	 i	 projectes	 de	 desenvolupament	 integral	 dirigits	 a	
atendre	aquestes	necessitats.

•	 Promoure	activitats	per	a	recaptar	fons.

Què fem i com actuem

Perfil del voluntariat

Dades d’interés
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Entitats de Cooperació Internacional  

ONGD QUISQUEYA D’ONDA 

La	 ONGD	 Quisqueya	 d’Onda	 va	 ser	 constituïda	 l’any	 2001.	
Naix	 de	 les	 inquietuds	 d’un	 grup	 de	 joves	 de	 la	 parròquia	 de	
Sant	Bartomeu	d’Onda	 (Castelló,	Espanya).	El	 febrer	de	2001,	
s’institucionalitza	com	a	organització	no	governamental	per	al	
desenvolupament	(ONGD).	Laica,	independent	i	sense	ànim	de	
lucre.	Quisqueya	significa	en	llengua	aborigen	‘mare	de	les	te-
rres’	i	així	s’anomenava	també	la	població	indígena	a	l’illa	de	Re-
pública	Dominicana.	El	nom	apel·la	al	sentit	global	i	a	la	‘mirada	
al	món’	que	identifica	la	manera	d’actuar	de	l’organització.

Quisqueya	té	com	a	objectiu	donar	suport	a	les	persones	en	si-
tuació	de	risc	 i	vulnerabilitat	social	des	d’una	visió	humanista,	
posant	a	l’ésser	humà	en	l’eix	de	totes	les	seues	accions	i	pro-
grames.	Els	valors	de	l’organització	transcendeixen	fronteres	i	
creences:	 la	solidaritat,	 l’amor	 i	el	 respecte	a	 la	diversitat	són	
els	 seus	 senyals	d’identitat.	Quisqueya	és	 acció	 social.	 És	 una	
mirada	al	món	i	a	Onda	al	mateix	temps.	Aquests	són	els	pilars	
que	sustenten	el	dia	a	dia	de	 l’organització:	 actuar	 i	 esforçar-
se	a	construir	una	societat	que	situe	les	persones	en	el	centre	
des	d’una	visió	dels	drets	humans	del	segle	XXI;	i	fer-ho	de	for-
ma	planificada	 i	 coordinada	des	de	 l’àmbit	 local	 (Onda)	 sense	
renunciar	a	la	projecció	internacional.	La	resiliència	és	un	altre	
dels	valors	que	guien	 l’acció	de	Quisqueya,	com	a	entitat	que	
acompanya	a	les	persones	en	situació	de	vulnerabilitat	en	el	seu	
propi	procés	d’apoderament.

Entitat i constitució 

Missió, visió i valors
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Entitats de Cooperació Internacional

ONGD QUISQUEYA D’ONDA 

•	 Solidari,	pròxim	i	familiar.

•	 Altruista	i	humanista.

•	 Empàtic	i	resilent.

•	 Optimista	i	cooperatiu.

Adreça: Carrer	de	Sant	Ferran,	3.	Onda

Telèfon: 964	771	582

E-Mail:	info@ongquisqueya.org

Web:	www.ongquisqueya.org

Quisqueya	ofereix	un	espai	de	trobada	i	participació	entre	perso-
nes	al	voltant	de	l’educació,	la	cooperació	i	la	integració	des	dels	
valors	de	 justícia,	 solidaritat,	 llibertat	 i	 foment	de	 l’autonomia	
personal.	 Destaquem	 els	 següents	 projectes	 de	 cooperació	 al	
desenvolupament.

•	 República	Dominicana:	Cada	any	l’equip	educatiu	i	mèdic	de	
Quisqueya	es	desplaça	fins	a	aquest	país	del	Carib	per	a	re-
colzar	al	personal	de	les	escoles	del	municipi	de	Guayabal	en	
la	implementació	de	millores	i	ampliació	dels	centres	educa-
tius	i	de	nutrició.

•	 Colòmbia:	Suport	al	projecte	de	nutrició	de	la	Fundació	Ríos	
de	Agua Viva.

Què fem i com actuem Perfil del voluntariat

Dades d’interés

Acostar-se	a	altres	realitats:	Quisqueya	és	un	projecte	de	pers-
pectiva	local	amb	vocació	planetària.	Pensa	en	local	per	a	actuar	
en	global.	Sota	aquesta	premissa	desenvolupa	xarrades	i	tallers	
per	a	prendre	consciència	d’altres	realitats	i	incidir	en	la	impor-
tància	de	la	cooperació	internacional.
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Recursos i enllaços d’interès

Informació:

OFICINA DEL VOLUNTARIAT

Local	d’Associacions,	C/	La	Safona,	22	·	Onda	(Castelló)

Tel:	964	60	14	22	

Enllaços d’interès: 

Web	municipal:	www.onda.es

Plataforma	de	Voluntariat	de	la	Comunitat	Valenciana:	http://platavoluntariado.org/

Coordinadora	Valenciana	de	ONGDs:	https://www.cvongd.org

Fons	Valencià	per	la	Solidaritat:	http://www.fonsvalencia.org/

Red	Sanitaria	Solidaria	de	Castelló:	https://redsanitariasolidariacastellon.wordpress.com/

Legislació:

LEGISLACIÓ	AUTONÒMICA:

Llei	4/2001,	del	19	de	juny,	del	Voluntariat

Llei	Orgànica	1/2002,	del	22	de	març,	reguladora	del	dret	d’Associació

LEGISLACIÓ	ESTATAL:

Llei	45/2015,	de	14	de	octubre,	de	Voluntariat



Altres entitats

ASSOCIACIÓ SANTA BÁRBARA ROMPAMOS BARRERAS

Exercici	d’activitats	solidàries	i	de	Cooperació	Internacional.

Tipus	de	Voluntariat:	Sensibilització	i	captació	de	fons.

Associació	de	persones	amb	discapacitat.

Tipus	de	voluntariat:	col·laboratiu






