Es busquen accions de voluntariat ambiental per la
Setmana de la Natura 2017
Del 2 a l’11 de juny de 2017 es celebra novament la Setmana de la Natura que, igual que en l’edició
anterior, està promoguda per la Xarxa de Voluntariat Ambiental i la Xarxa de Custòdia del Territori.
Enguany volem posar l’èmfasi en la participació a través del voluntariat, i per aquest motiu volem
trobar 5 grans accions de voluntariat ambiental que esdevinguin actes significatius de la Setmana de la
Natura.
Si esteu interessats/des a organitzar un d’aquestes actes, ens podeu fer arribar la vostra proposta!

OBJECTIU
Atès que la Setmana de la Natura busca implicar la ciutadania en la conservació de la natura i la millora
del medi ambient, els actes centrals volen posar la mirada en el voluntariat ambiental.
La campanya es proposa aprofitar el moment de visibilitat de la Setmana de la Natura per conscienciar
sobre la importància del voluntariat ambiental i estimular la participació ciutadana, com a forma de
col·laboració amb les entitats ambientals per ajudar-los a aconseguir els seus objectius.
Per això, cerquem 5 accions de voluntariat que per la seva significació en nombre de participants i
representativitat territorial, prenguin el rol d' actes emblema de la Setmana de la Natura.

FINANÇAMENT
La Setmana de la Natura finançarà amb 500 € cadascun dels 5 projectes seleccionats, que hauran de ser
destinats total o parcialment a l’organització d’una activitat de voluntariat durant la Setmana de la
Natura. L’ingrés d’aquest import es farà prèviament a la Setmana de la Natura.

TERMINIS
1.
2.

Crida a les entitats per la presentació de propostes. Data límit per presentar les propostes: 31
de març de 2016.
Selecció de 5 projectes. Es comunicarà el resultat a partir del 10 d’abril.

REQUISITS
●

Els projectes han de ser promoguts per entitats ambientals sense ànim de lucre legalment
constituïdes i que disposin de projectes de voluntariat ambiental. Les administracions
públiques, en el marc de la llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme, no poden
realitzar accions de voluntariat directament però poden col·laborar amb entitats de voluntariat

sense ànim de lucre del seu territori.
●

Les activitats de voluntariat ambiental han d’estar enfocades a alguna temàtica ambiental
actual (espècies exòtiques, recuperació de fauna, afavoriment de la biodiversitat,
adaptació/mitigació del canvi climàtic, etc.).

●

Les activitats hauran de tenir com a objectiu donar a conèixer els projectes de conservació i
afavorir la seva continuïtat.

●

Les activitats hauran de ser gratuïtes i dissenyades per a poder acollir com a mínim 50
persones, i que tothom hi pugui participar.

●

Caldrà que les entitats beneficiàries disposin dels permisos i autoritzacions necessàries, així
com d’una assegurança de responsabilitat civil per a l’activitat.

●

Les activitats s’hauran de realitzar un dia del cap de setmana del 10 i 11 de juny de 2017.

●

Cada entitat podrà presentar una proposta d’activitat com a màxim.

CRITERIS DE SELECCIÓ
L’organització de la Setmana de la Natura seleccionarà 5 projectes seguint els següents criteris:
●

Continuïtat del projecte. Es donarà especial importància a aquells projectes que puguin
garantir la seva continuïtat a llarg termini.

●

Es prioritzarà la representativitat territorial dels projectes seleccionats.

●

Projectes col·laboratius. Es prioritzaran aquells projectes on hi hagi la implicació de diverses
entitats o altres organitzacions (ajuntaments, escoles, empreses, etc.).

● Experiència. Es valorarà l’experiència de les entitats en l’organització de jornades de voluntariat
i participació ciutadana.
●

Tipus d’activitat. Es valoraran molt positivament les accions atractives, amb un programa
complert i variat que estimuli la vinculació i el compromís de les persones.

●

Interès ciutadà i mediàtic. Que l’activitat sigui atractiva i convidi la gent a participar.

●

Participació de l’entitat en la passada edició de la Setmana de la Natura.

COM PRESENTAR UN PROJECTE
Cal presentar un document Word amb la següent informació (extensió màxima de 2 pàgines):
1 - Títol del projecte

2 - Entitat que impulsa el projecte
3 - Breu descripció del projecte al qual pertany l’acció de voluntariat.
4 - Breu descripció de l’activitat de voluntariat que es realitzarà durant la Setmana de la Natura.
- Data de l’activitat (10 o 11 de juny de 2017).
- Lloc
- Descripció de l’activitat
5 - Dades de contacte: Nom, email i telèfon de contacte.

TERMINIS I JUSTIFICACIÓ
El termini màxim per presentar la vostra proposta és el 31 de març de 2017. Cal enviar-lo a
info@setmananatura.cat .
Es preveu comunicar la resolució de la convocatòria el 10 d’abril de 2017.
Als projectes seleccionats se’ls demanarà que realitzin i enviïn diverses imatges de l’activitat que es
realitzarà durant la Setmana de la Natura per a ser publicades a les xarxes socials (tot cedint els drets de
d’imatge per a fer-ne ús).

Per a més informació contacteu amb Marta Crespo a
info@setmananatura.cat
o al 93 886 61 35

