


PRESENTACIÓ

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) és una organització d’àmbit

autonòmic, sense afany de lucre, que treballa per impulsar espais de coordinació i

col·laboració entre entitats que promouen l’acció voluntària.

La PLAVIB fou creada l’any 2006 per un total de 14 entitats. A finals del 2021 hi trobem 43

entitats de les Illes Balears:

▪ Amadiba

▪ Amadip Esment Fundació

▪ APAAC

▪ Aproscom

▪ Asdica

▪ Asociación Española Contra el Cáncer

▪ Associació de Voluntaris d’Eivissa

▪ Associació de Voluntaris de ”la Caixa”

▪ Associació Dignitat i Solidaritat

▪ Associació per la Salut Mental Gira-Sol

▪ Ben Amics - Associació LGTBI de les IB

▪ Càritas Mallorca

▪ Club Esportiu Blau

▪ Club Esportiu Palma de Mallorca Activa

▪ Creu Roja Illes Balears

▪ Espiral

▪ Fundació IReS

▪ Fundació Heura 1

▪ Fundació Montisión Solidària

▪ Fundació Pere Tarrés – MCECC Mallorca

▪ Fundació Projecte Home Balears

▪ Fundació St. Joan de Déu Serveis Socials

▪ Fundació Tutelar Cian

▪ Fundació Serveis de Cultura

▪ Fundación Aldaba

▪ Fundación Dentistas Sobre Ruedas

▪ Fundación Diagrama

▪ GOB

▪ Hospitals Sant Joan de Déu

▪ Inèdithos

▪ Mans Unides Mallorca

▪ Metges del Món – Balears

▪ Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

▪ Organització Juvenil Espanyola - Illes

▪ ONCE Illes Balears

▪ Organització Mater Misericordiae

▪ Plena Inclusió Balears

▪ Predif- Illes Balears

▪ Probens

▪ Projecte Socioeducatiu Naüm

▪ Protectora d’Animals de Maó

▪ Sonrisa Médica

▪ Telèfon de l’Esperança

A les entitats de la PLAVIB durant el 2021 hi han participat 8729 persones voluntàries de

totes les Illes Balears, suposant això un increment del 8,2% respecte a les dades de l’any
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anterior. Cal valorar que hi ha hagut més incorporacions que baixes entre les entitats

membre, però sense tenir aquestes variacions, el conjunt total ha suposat un increment.

En la distribució per sexe, ens trobam amb uns percentatges gairebé iguals que anys

anteriors, un 66,8% de dones, respecte un 33,2% d’homes. En quant a la participació del

voluntariat jove menor de 30 anys, suposa un 23,6%. Respecte a l’any anterior (26,4%)

suposa una disminució que es pot suposar que tant ve provocat per les baixes en el

voluntariat jove que va participar durant el moment més greu de la pandèmia, com amb el

retorn d’un perfil més gran així com la situació sanitària anava millorant.

Fent un breu anàlisi de les entitats, es valora que únicament el 42% de les entitats han

crescut en el nombre de persones voluntàries que tenint en compte amb l’increment total, es

demostra certa concentració del voluntariat en les entitats que durant aquest 2021, havien

recuperat certa normalitat en quant a l’actuació del voluntariat. A més, les dades ens

mostren que entre les entitats de la PLAVIB, un 29,3% són entitats amb menys de 20

persones voluntàries, un 43,9% tenen entre 20 i 100 persones voluntàries i un 26,8% tenen

més de 100 persones voluntàries, mantenint aquesta heterogeneïtat entre les entitats

membre.

La PLAVIB té com a objectius:

1- Promoure el voluntariat a la societat, i sensibilitzar a aquesta del seu valor solidari i

transformador.

2- Intercanviar experiències de treball i facilitar la col·laboració entre els components de

la Plataforma i altres plataformes a nivell autonòmic i estatal.

3- Estudiar la realitat jurídica existent i promoure, en conseqüència, els marcs jurídics

que permetin potenciar el voluntariat.

4- Participar de forma permanent en l’elaboració de propostes sobre polítiques i

programes de voluntariat que desenvolupi l’administració a tots els nivells.

5- Servir de marc per a la defensa dels interessos i de la independència de les entitats

en la tasca de promoció del voluntariat.

6- Qualsevol altra finalitat de foment, desenvolupament i enfortiment del voluntari/a.
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Com a xarxa d’entitats de voluntariat continua sumant noves entitats, amb l’entrada de

l’Associació Gira-Sol, Ben Amics, Club Esportiu Palma de Mallorca Activa i Fundació Serveis de

Cultura, quatre noves entitats que sumen diversitat a la Plataforma del Voluntariat en les

seves àmbits d’actuació i tipus de voluntariat que desenvolupen. Indicar que en el moment

de la redacció d’aquesta memòria ja són almenys set entitats més que han sol·licitat

l’entrada a la PLAVIB, arribant així a les cinquanta entitats membre i sumant representativitat

al PLAVIB gràcies a les diferències d’àmbits, territoris, actuacions i formes de voluntariat

entre les entitats que enriqueix la xarxa del voluntariat.

Com en molts d’aspectes de la vida, després de l’inici de la crisi sanitària l’any anterior, l’any

2021 ha estat fortament marcat per establir estratègies i accions que ens duguessin a

mantenir una continua adaptació a la realitat tan complexe que hem viscut els darrers

mesos, tot fent camí cap al retorn de la normalitat. Normalitat que ara, finals de maig del

2022, podem dir que gairebé ha tornat, però que durant el 2021 les canviants normatives i

situacions sanitàries no varen permetre que el voluntariat recuperés els seus espais habituals

de forma global. Tot i la situació, la resolució de l’escenari que han viscut les entitats de

voluntariat, no ha estat totalment negatiu, sinó que els esforços en reinventar-se han conduit

a noves accions de millora el voluntariat.

Les entitats de voluntariat han i encara estan assumint nous reptes en quant a la

sostenibilitat econòmica, la digitalització, la gestió del voluntariat i l’encaix amb altres formes

de participació social, que lluny d’afeblir el moviment voluntari, l’enforteix. Han demostrat de

ser capaços d’adaptar-se a noves situacions de desprotecció, de mantenir interès a les noves

persones voluntàries, de reactivar amb seny i creativitat els programes de voluntariat i crear

noves formes de comunicació entre l’entitat, el voluntariat i les persones destinatàries.

Per part de la Plataforma del Voluntariat, aquest 2021, tot i els impediments que provocaren

un daltabaix econòmic que només gràcies al suport de les entitats es va solventar, hem

seguit realitzant el nostre projecte de formar, informar, assessorar i donar suport i veu al

voluntariat d’aquestes illes. Durant aquest any hem mantingut nombrosos contactes amb

entitats i persones de totes les illes, i volem seguir així sumant més presència amb entitats i

accions a Menorca, Eivissa i Formentera. Continuam enfortint-nos com a referent en quant a

voluntariat a diferents sectors i agents, i treballant per teixir una xarxa amb aliances i

confiances amb altres entitats, federacions i responsables públics, per treballar per un

voluntariat que transformi més i millor.

Palma, maig del 2021
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) funciona de manera assembleària,

l’assemblea és l’òrgan de govern i tria una Comissió Executiva responsable d’executar les

decisions i els acords.

Es regeix pels estatuts i pel codi ètic que totes les entitats han adoptat, com a marc jurídic té

la Llei de Voluntariat de les Illes Balears.

L’Assemblea

Aquest any es reunió l’Assemblea en una sessió extraordinària i una ordinària realitzades de

forma consecutiva. Destacar que en aquestes dues assemblees es renovà els estatuts, es

donà entrada a noves entitats així com a nous membres a la Comissió Executiva i s’aprovà el

Pla d’Acció 2021-23.

La Comissió Executiva

Aquesta comissió desenvolupa, juntament amb la secretaria tècnica, el dia a dia de la Plavib.

La Comissió Executiva, a finals del 2021 es composava amb les següents persones:

● Presidència: Miquel Coll (Associació Dignitat i Solidaritat)

● Secretaria: Xisca Vila (Club Esportiu Blau)

● Tresoreria: Elvira Barrio (Creu Roja Balears)

● Vocalies: Josefa Garcia (Associació de Voluntaris d’Eivissa), Carmen Tarrafeta (Sant

Joan de Déu), Margalida Riutort (Càritas Mallorca) Borja Rodríguez (ONCE) i Ana

Belén Velasco (AECC).

Destacar la participació fins a l’Assemblea General Ordinària d’en Toni Sorà i na Geno Illescas

amb els càrrec de tresorer i vocal respectivament.

Durant el 2021, s’ha reunit la Comissió Executiva fins a tretze reunions de forma telemàtica i

també presencial amb la finalitat d’impulsar i fer el seguiment de les accions del pla d’acció

vigent, així com coordinació les iniciatives i la representació de la Plataforma del Voluntariat.

La Secretaria Tècnica

La figura de secretaria tècnica de la Plataforma té com objectius principals fer d’enllaç entre

les entitats i gestionar el dia a dia dels diferents projectes i programes.

L’equip de la secretària tècnica està formada per en Gerard March i en Joan Miquel Cañellas.
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RELACIONS AMB ENTITATS MEMBRE

Des de la Secretaria Tècnica s’ha volgut apostar per oferir espais de trobada a cada entitat

membre amb la finalitat de conèixer la situació de l’entitat i del voluntariat, més saben la

complexitat de la situació derivada de l’emergència sanitària que es donà sobretot en els

primers mesos de l’any. Per això s’han fet fins a 30 visites a les seus de les entitats durant el

primer quatrimestre del 2021, a més de mantenir contacte i realitzar una dotzena de

trobades amb les entitats amb la finalitat d’oferir assessorament i suport.

També es realitzaren dues trobades d’entitats virtuals, la primera el 15 d’abril dirigida a

responsables d'entitats, on s’exposà la proposta del futur pla d’acció, el seguiment del

desenvolupament normatiu i els projectes i situació de la PLAVIB, i la segona el 20 de maig,

dirigit a responsables de voluntariat, on s’aprofità la sessió per rebre una sessió informativa

del programa d’acreditació de competències Vol+ de la Plataforma de Voluntariado de

España, una xerrada envers l’ètica al voluntariat i finalment donar a conèixer les properes

actuacions de la PLAVIB.

RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS

En relació a la Plataforma de Voluntariado de España (PVE), des de la Plataforma del

Voluntariat de les Illes s’ha participat a:

- Trobada de Presidències de la PVE (28 d’abril)

- I Trobada de Tècnics d’Entitats Membre (12 de maig)

- I Assemblea General  (4 de juny)

- I Trobada Xarxa d’Entitats i Plataformes de la PVE  (26 d’octubre)

- Trobada de Tècnics de Plataformes Territorials (2 de novembre)

- II Trobada de Tècnics d’Entitats Membre (25 de novembre)

- II Assemblea General (16 de desembre)

A més d’aquestes accions, va ser rellevant que a finals d’octubre es va organitzar la Escuela

de Otoño del Voluntariado per primera vegada a les Illes Balears, essent la major activitat

formativa del voluntariat del territori espanyol. Durant els dies 27, 28 i 29 d’octubre al

CaixaForum de Palma, les entitats del territori insular de forma presencial i de forma
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telemàtica la resta, varen poder participar a diferents activitats que pretenien reflexionar i

millora l’acció voluntària. Per la realització d’aquest acte fou indispensable la coordinació amb

tot l’equip de la PVE, durant els quatre mesos anteriors, quan es realitzaren reunions

setmanals.

Esmentar també que des de la PLAVIB, amb la representació d’en Miquel Coll, es participà de

l’Assemblea de la Plataforma del Tercer Sector com a vocalia de la PVE, el 25 de novembre.

En el marc de les Illes Balears, la PLAVIB continua essent membre, representant al sector del

voluntariat, del Tercer Sector Social de les Illes Balears (TSSIB)

S’han mantingut contactes amb altres entitats entitats de segon nivell com amb el Fòrum

ETS Menorca, per la promoció de les formacions i la participació a la Mostra d’Entitats de

Menorca, i enfortint el contacte donada la seva participació a la sessió del Fòrum del

Voluntariat del maig. També amb EAPN-Illes Balears, col·laborant amb la cessió del despatx a

l’Espai d’Entitats Isabel Rosselló i Girart..

Per altra banda, s’han realitzat encontres i reunions d’assessorament amb diverses entitats

de voluntariat no membres de la PLAVIB, tant per exposar les accions de la xarxa del

voluntariat, informar sobre les obligacions de les entitats de voluntariat i oferir eines i

recursos per la millora de l’acció voluntària i aclariments normatius.

Entre d’elles, Open House Palma, Energy Control-ABD, ONG Casal Solidari Gent del Món ,

APS Illes Balears, ABSAC, KAT6A, Sa Pobla Mútua, Fundació Deixalles, Asociación de Amigos

de Malí. A més, contactes amb les entitats Associació Gira-Sol, Ben Amics, Club Esportiu

Palma Activa i Fundació Serveis de Cultura.
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RELACIONS AMB ADMINISTRACIONS I INCIDÈNCIA POLÍTICA

L’any 2021 es varen mantenir encontres amb responsables públics del Govern de les Illes, de

tots els Consells Insulars, i de diversos ajuntaments principalment de Mallorca.

● Parlament: Es varen mantenir trobades amb la majoria de grups parlamentaris per

exposar la situació del voluntariat, donar a conèixer la tasca del voluntariat i oferir

impressions envers PNL aprovades a la Comissió d’Assumptes Institucionals del

Parlament en relació al Voluntariat. Finalment també va comparèixer el president

Miquel Coll, en representació de la PLAVIB a la mateixa Comissió per aportar les

informacions més rellevants en quant a la situació i les necessitats del voluntariat i les

entitats que el desenvolupen. Relacionat també amb la tasca parlamentària, la

PLAVIB realitzà dues aportacions a la Llei d’Educació per fer aportacions en quant a

voluntariat i APS, i que derivaren a contactes amb grups parlamentaris i finalment a

la inclusió de les aportacions al redactat final.

● Govern de les Illes: S’han mantingut un contacte habitual amb el govern autonòmic,

principalment amb les dues direccions generals competents en voluntariat, donat el

canvi de Directora General i Conselleria que es va donar durant el febrer. Després de

complicacions donat el canvi de Conselleria per aprovar el projecte de formació,

informació, sensibilització i dinamització del voluntariat, que va derivar a situacions

complexes econòmicament per la Plataforma, s’aprovà el nou projecte al mes de juny.

Durant l’any es varen tenir contactes amb la Conselleria d’Educació per oferir

l’acompanyament de la PLAVIB a les associacions de famílies de centres educatius per

la redacció dels documents i la implantació dels processos per la gestió del

voluntariat. El 25 de maig es realitzà una trobada amb el vicepresident Juan Pedro

Yllanes i el secretari autonòmic Jesús Jurado. Així com s’ha esmentat abans es varen

tenir nombrosos contactes amb el nou equip de la Direcció General de Participació,

Transparència i Voluntariat en temes diversos, des de proposta i execució del projecte

de la PLAVIB, a aportacions en quant al Fòrum del Voluntariat, els Premis del

Voluntariat i proposta, assessorament i difusió d’iniciatives públiques en suport al

voluntariat.

● Consells Insulars: Aquest 2021, el contacte amb els Consells Insulars, ha vengut

marcat principalment pel desenvolupament dels Plans Insulars de Voluntariat. S’ha

7



estat realitzat el seguiment conjunt del Pla Insular de Voluntariat de Menorca i

aportacions al grup impulsor encarregat pel Consell de Menorca per dur a terme Pla.

En quant al Consell de Mallorca, una vegada presentat el diagnòstic a finals del 2020,

es treballà per la redacció del Pla de Voluntariat de Mallorca que es presentà el 17 de

maig a la sala de plens del Consell de Mallorca. Finalment a partir de la sessió del

Fòrum del Voluntariat es varen tenir contactes amb el Consells Insular d’Eivissa i el de

Formentera per dur a terme els nous Plans Insulars a cada una de les illes. A finals

del 2021, s’acordà l’inici del procés pel nou Pla Insular de Voluntariat de Formentera

durant el 2022.

● Ajuntaments: Durant el 2021, es varen posar esforços per refermar els contactes amb

ajuntaments amb molta població de Mallorca. Això va esdevenir la realització de

formacions bàsiques, taules informatives i sessions per a entitats a Calvià, Inca i

Marratxí. També s’ha mantingut el contacte amb la regidoria de Participació de

l’Ajuntament de Palma, així com s’han fet trobades amb responsables d’Educació i

Joventut, per assessorament en quant a voluntariat.

Cal remarcar la continuïtat en la participació al Fòrum Balear del Voluntariat, representant al

sector del voluntariat, en que s’ha treballat amb fer el seguiment de les iniciatives públiques

en suport al voluntariat, com el desenvolupament als plans de voluntariat, el nous cens

d’entitats de voluntariat i aportacions a l’adaptació del mateix Fòrum a l’actual llei de

voluntariat, també en propostes de procediments d’excepcionalitats de voluntariat en

administració pública i en el jurat dels Premis del Voluntariat de les Illes Balears 2021.
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DIFUSIÓ, INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Tot i la situació sanitària, respecte a anys anteriors s’ha augmentat la visibilitat presencial de

la PLAVIB, i sobretot dels programes de les seves entitats membre, mitjançant 14 taules

informatives que s’han duit a terme a Palma, Calvià, Maó, Marratxí i Inca. Destacar la

participació a la Mostra d’Entitats de Menorca a l’octubre i a la Fireta d’Entitats de Voluntariat

del Consell de Mallorca, al desembre.

També s’han realitzat sessions informatives per a entitats a Palma, Calvià, Inca, Formentera i

Marratxí. Així com es realitzaren durant l’any dues sessions informatives a la Universitat

Oberta per Majors i una online a l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.

Entre les accions de promoció i divulgació del voluntariat, aquest 2021 es recuperaren les

taules rodones, però es realtizaren en format online, emetent-les en directe. Es dugueren a

terme fins a 6 taules rodones sobre voluntariat i relacionant-se amb temes de rellevància

com la ètica, el voluntariat juvenil, la participació social, els ODS, el reconeixement del

voluntariat i l’anàlisi del voluntariat en temps de pandèmia.

A banda d’aquestes actuacions més específiques s’ha mantingut la difusió de les accions

realitzades per la Plataforma del VOluntariat i les entitats, fent ús de forma principal de la

pàgina web i les xarxes socials. Destacar que s’han realitzat fins a 854 derivacions de

persones voluntàries a programes de voluntariat de les entitats membre, cosa que comporta

una mitjana de 71 derivacions mensuals, respecte a les 61 del 2020. Aquestes derivacions es

fan principalment pel cercador habilitat a la pàgina web, la qual ha tengut 40569 visites

durant tot l’any, que comportaria una mitjana diària de 111,15 visites, que implica un

significatiu augment respecte al 2020 que foren una mitja de 84,56 visites diàries.

En relació a les dades de seguidors a Facebook varem comptar amb 3298 seguidors, a

Twitter amb 1390 i a Instagram amb 1532 seguidors a finals de 2021, creixent

respectivament a cada xarxa social esmentada un 5%, 18,70% i 56,49% respecte al 2020.

Així com duu essent habitual als anys anteriors, dins els dies previs al Dia Internacional del

Voluntariat es va dur a terme la campanya “Amb el Voluntariat hi Guanya Tothom”, en què es

convidava a la realització per part de les entitats, de fotos o videos jugant entre persones de

l’entitat. A més, es varen llençar unes imatges en moviment com a stickers per les

publicacions a xarxes socials com instagram que es segueixen fent un ús, tant per part de la

PLAVIB, com per altres entitats de voluntariat de les Illes Balears.
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També emmarcat dins els dies previs al Dia del Voluntariat, es llançá una publicació

promocionada a premsa escrita digital: Última Hora, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza i

Menorca.Info, amb una imatge que animava a la realització del voluntariat que conduïa a una

pàgina especifica dins la web de la PLAVIB on es donava les indicacions inicials per començar

a fer voluntariat i derivaba al vídeo de l’any 2020 en relació al voluntariat i al cercador de

programes de voluntariat.

Apart d’aquest contingut promocional, la Plataforma del Voluntariat, ha aparegut a Europa

Press amb motiu de la compareixença al Parlament, a les notícies d’IB3 per les activitats de

formatives de Formentera i a IB3 Ràdio amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat i dels

Premis Autonòmics del Voluntariat 2021.

FORMACIONS

Va ser una any amb un augment considerable de l’oferta formativa, principalment dirigida a

entitats de voluntariat. Moltes d’aquestes formacions es varen oferir encara en format

telemàtic amb la finalitat d’evitar possibles situacions de riscs sanitaris per les persones

participants.

Es realitzaren 7 formacions bàsiques presencials, 21 formacions bàsiques online i una sessió

formativa bàsica a l’IES Bendinat. Les formacions onlines s’oferiren de forma continuada de

forma quinzenal, permentent que les persones interessades poguessin realizar la formació en

pocs dies i de forma autònoma. Totes aquestes formacions suposaren un total de 163

persones formades en continguts inicials de l’acció voluntària, els tipus de voluntariat, drets i

deures de les persones voluntàries i les entitats de voluntariat. Les valoracions de mitjana

entre totes les formacions bàsiques van ser de 4,6 damunt 5 punts.

A més, de les formacions bàsiques es realitzaren 9 formacions de gestió del voluntariat i 3 de

constitució d’entitats de voluntariat amb modalitat telemàtica autònoma. A més, en format

de videocridada es dugueren a terme 2 formacions de gestió de conflictes, 2 formacions

d’eines digitals de gestió del voluntariat, 3 tallers formatius de plans i programes de

voluntariat i 3 tallers de deures de les entitats de voluntariat, 1 formació de plans d’igualtat, i

dues de tràmits telemàtics a l’Administració Pública. En conjunt, també foren, 163

participacions de persones a les formacions, valorades amb una mitjana de 4,7 damunt 5.
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ACTIVITATS DE LA PLATAFORMA

A continuació es trobarà el llistat de les principals accions de la Plataforma del Voluntariat de
les Illes Balears durant el 2021.

Formació Data / Inici Participació

Formació Bàsica Online 18 de gener 13

Formació Tràmits Telemàtics 8 de febrer 9

Formació Tràmits Telemàtics 2 9 de febrer 10

Formació Bàsica Online 15 de febrer 7

Formació Gestió del Voluntariat 15 de febrer 5

Formació de Gestió de Conflictes 2, 4 i 9 de març 16

Formació Bàsica Online 19 de març 16

Formació Bàsica Online 6 d’abril 7

Formació Plans i Programes (doble sessió) 13 d’abril 19

Formació Bàsica Online 19 d’abril 6

Formació Gestió del Voluntariat 19 d’abril 16

Formació Bàsica Presencial 29 d’abril 7

Formació Bàsica Online 3 de maig 4

Formació Bàsica Online 17 de maig 3

Formació Gestió del Voluntariat 17 de maig 7

Formació Bàsica Presencial 27 de maig 4

Formació Bàsica Online 31 de maig 1

Formació Deures de les Entitats de Voluntariat  (doble sessió) 8 de juny 14

Formació Bàsica Online 14 de juny 3

Formació Gestió del Voluntariat 14 de juny 9

Sessió Formativa Bàsica IES Bendinat 18 de juny 13

Formació Bàsica Online 28 de juny 2

Formació Constitució d’Entitats de Voluntariat 28 de juny 6

Formació Bàsica Presencial 30 de juny 2

Formació Bàsica Online 12 de juliol 6

Formació Gestió del Voluntariat 12 de juliol 4

Formació Bàsica Online 26 de juliol 5

Formació Gestió del Voluntariat 23 d’agost 3

Formació Bàsica Online 23 d’agost 4
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Formació Constitució d’Entitats de Voluntariat 6 de setembre 3

Formació Bàsica Online 6 de setembre 9

Formació de Gestió de Conflictes 8, 10 i 15 de setembre 4

Formació Bàsica Presencial 14 de setembre 10

Formació Bàsica Online 20 de setembre 2

Formació Eines Digitals Inicial
27 de setembre i d’4

octubre
7

Formació Bàsica Online 4 d’octubre 2

Formació Plans i Programes (doble sessió) 5 d’octubre 11

Formació Bàsica Presencial 13 d’octubre 7

Formació Bàsica Online 18 d’octubre 2

Formació Gestió del Voluntariat 18 d’octubre 2

Formació Bàsica Online 2 de novembre 1

Formació Eines Digitals Avançat 4 i 11 de novembre 4

Formació Gestió del Voluntariat 15 de novembre 1

Formació Plans d’Igualtat 23 de novembre 10

Formació Bàsica Presencial 27 de novembre 17

Formació Bàsica Online 29 de novembre 5

Formació Deures de les Entitats de Voluntariat (doble sessió) 14 de desembre 3

Formació Bàsica Presencial 15 de desembre 5

Informació, sensibilització i treball en xarxa Data Participació

Sessió informativa a la Universitat Oberta de Majors 21 de gener 9

Taula Informativa - Mercat d’Inca 29 d’abril -

Taula Informativa - La Misericòrdia, Palma 11 de maig -

Taula Informativa - Plaça des Mercat 14 de maig -

Sessió informativa per a Entitats, Inca 18 de maig 10

Taula Informativa - La Misericòrdia, Palma 25 de maig -

Sessió informativa a l’Escola d’Art i Superior de Disseny IB 27 de maig -

Taula Informativa - Velòdrom Illes Balears 29 de maig -

Taula Rodona - Voluntariat a la joventut i relleus generacionals 14 de juny 70 visualitz.

Taula Rodona - Ètica i Voluntariat 25 de juny 73 visualitz.

Sessió Informativa per a Entitats de Voluntariat, Es Mercadal 1 de juliol 4
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Taula Informativa - Es Generador, Calvià 22 de juliol -

Taula Informativa - Calvià 24 de juliol -

Sessió Informativa per a Entitats de Voluntariat, Calvià 7 de setembre 10

Taula Informativa - Palma 17 de setembre -

Taula Informativa - Maó 2 d’octubre -

Taula Rodona - Els reptes dels ODS al voluntariat 14 d’octubre 39 visualitz.

Taula Rodona -Voluntariat i formes de participació social 22 d’octubre 67 visualitz.

Sessió informativa a la Universitat Oberta de Majors 18 de novembre 7

Sessió Informativa per a Entitats de Voluntariat, Formentera 26 de novembre 10

Taula Informativa - La Misericòrdia, Palma 30 de novembre -

Taula Informativa - La Misericòrdia, Palma 1 de desembre -

Taula Informativa - Can Balaguer, Palma 2 de desembre -

Taula Rodona - Reconeixement del voluntariat 10 de desembre 20 visualitz

Taula Rodona - El voluntariat en temps de pandèmia 16 de desembre 19 visualitz

Taula Informativa - Marratxí 18 de desembre -

Sessió Informativa per a Entitats de Voluntariat, Marratxí 18 de desembre 21

Treball en xarxa Data

Trobada de Presidències d’Entitats de la PVE 28 d’abril

I Trobada de Tècnics d’Entitats Membre 12 de maig

I Assemblea General Ordinària PVE 4 de juny

Assemblea General Ordinària PLAVIB 22 de juny

Reunions de preparació Escuela de Otoño del Voluntariado Juliol-octubre

Escuela de Otoño del Voluntariat (Palma) 27-29 d’octubre

I Trobada Xarxa d’Entitats i Plataformes de la PVE 26 d’octubre

Trobada de Tècnics de Plataformes Territorials 2 de novembre

Assemblea General Plataforma del Tercer Sector 25 de novembre

II Trobada de Tècnics d’Entitats Membre 25 de novembre

II Assemblea General Ordinària PVE 16 de desembre
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Incidència i iniciatives polítiques i normatives Data

Reunió Conselleria d’Educació i Federacions de AMIPAS 27 de gener

Trobades grups parlamentaris Març

Presentació Pla Insular de Voluntariat de Mallorca 17 de maig

Reunió Vicepresident Juan Pedro Yllanes i Secretari Autonòmic Jesús Jurado 25 de maig

Compareixença Presidència PLAVIB Comissió Parlamentària 26 de maig

Participació 8a sessió Fòrum del Voluntariat 28 de maig

Participació Comissió Avaluadora Premis del Voluntariat 2021 12 de novembre

Participació Gala Premis del Voluntariat de les IB 2021 a Eivissa 30 de novembre

Assessorament, difusió i derivacions Participació

Servei d’atenció telefònica a la Línia 900 721

Assessoria online mitjançant formulari a persones voluntàries o interessades 394

Assessories a entitats externes i/o administracions 25

Derivació de persones voluntàries a entitats de la Plataforma 854

Entrevistes i aparicions a mitjans de comunicació 7

Visites a la plana web 40569

Nous seguidors a xarxes socials 909
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DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

INGRESSOS 103.505,23 DESPESES 94.641,00

Subv. Suport Voluntariat CAIB 58.545,94 Personal 72.008,73

Subv. Federacions CAIB 30.103,42 Activitats i difusió 14.476,92

Quotes 6.450,00 Serveis professionals i

subministraments 5.364,02Donació Fundació La Caixa 5.400,00

Subvenció Colonya 3.000,00 Dietes i viatges 604,17

Ingressos extraordinaris 5,87 Quotes i donacions 1.199,40

Assegurances 527,28

Altres 460,48

INGRESSOS

DESPESES
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FOTOGRAFIES

Participació a l’Assemblea de la PVE Formació per entitats de voluntariat a Inca

Participació als Premis de Voluntariat de les Illes Balears a Eivissa Taula informativa a la Misericòrdia

Assemblees Generals Extraordinàries i Ordinàries de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
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Compareixença d’en Miquel Coll, en representació de la PLAVIB, a la Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament.

Inauguració de la Escuela de Otoño del Voluntariado a Palma Taula rodona de la la Escuela de Otoño del Voluntariado a Palma

Cloenda de la Escuela de Otoño del Voluntariado a Palma Participants de la Cloenda de la Escuela de Otoño del Voluntariado
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Trobada d’Entitats membre de la PLAVIB

Formació Bàsica del Voluntariat a Calvià Trobada amb el Vicepresident Juan Pedro Yllanes i el Secretari
Autonòmic Jesús Jurado al Parlament

Taula Informativa al Park (ing) Day de Palma Formació Bàsica del Voluntariat a Sant Francesc
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