COMPROMÍS PERSONAL
Quan t’inscrius en un camp de voluntariat adquireixes el compromís següent:
• Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipula el projecte del Camp.
• Col·laborar en el desplegament del programa d’activitats d’animació i participar-hi.
• Contribuir a l’organització general del Camp (tasques de neteja, de cuina, d’administració, etc.).
• Respectar les distintes creences, ideologies i les diferències de totes les persones que participen
en el Camp.
• Romandre al Camp des del començament fins a l’acabament de l’activitat programada.
• Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran, entre
d’altres, les següents: acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat,
complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars durant el temps de durada del
camp de treball.
UN CAMP DE VOLUNTARIAT ÉS...
Un camp de voluntariat juvenil és una manera particular de servei voluntari, sense cap motivació
material especial i amb l’únic desig d’aportar un treball en una activitat de projecció social clara, o
en una tasca d’interés general.
El Camp de Voluntariat, com a nucli juvenil, es basa en la convivència i l’autogovern dels jóvens
participants, en què la solidaritat, l’amistat i la recerca de la unió dels pobles, sense discriminació
de cap mena, són valors que combinen molt bé amb les característiques pròpies dels voluntaris de
camps de treball.
D’una banda, els camps de voluntariat són una forma diferent de passar unes vacances realitzant
tasques pràctiques i útils, intercanviant idees i experiències i visitant llocs d’interés. D’una altra
banda, els camps de voluntariat ofereixen la possibilitat de viatjar coneixent nous llocs, establint
contactes amb altres jóvens i altres formes de cultura, en estreta convivència, analitzant els
problemes i ajudant a resoldre’ls conjuntament.
UN CAMP DE VOLUNTARIAT TAMBÉ ÉS...
• NORMES: Un lloc de creació entre tots els participants en un ambient d’amistat, de
participació i de col·laboració, tot respectant unes normes que hi ajuden.
• ENTORN: Una forma de conèixer i d’integrar-se en l’entorn on es duu a terme el camp (tot
això mitjançant activitats i excursions).
• EXPERIÈNCIA: Una manera d’oblidar-se de les activitats rutinàries i obrir-se a noves
experiències.
• TREBALL: Una participació activa i conjunta en un bé social en favor de la comunitat del lloc
on es realitza el camp.
• ANIMACIÓ: Passar-ho bé amb activitats que no es realitzen habitualment, i una alternativa a
les vacances típiques.
• PREDISPOSICIÓ: Una experiència de vida en grup que possibilita eixir de l’individualisme de
cada un/a, tot experimentant els valors que té la vida en grup. Una forma d’adquirir valors
socials: tolerància, solidaritat, etc.
• DISPOSICIÓ: Un col·lectiu de participants disposats i disposades a conviure, a treballar i a
gaudir en grup.
• NATURA: Una possibilitat de conéixer zones rurals i paratges fora de les rutes tradicionals.
• TROBADA: Un lloc de trobada entre persones d’origen divers on intercanviar cultura i
costums.
• SOLIDARITAT: Un lloc on tot es fa entre tots i totes, i per a tots i totes.
TAMBÉ HAS DE SABER QUE UN CAMP DE VOLUNTARIAT NO ÉS...
No és un lloc on només es va a treballar.
No és una colònia de vacances.
No és una forma de fer turisme barat.
No és un lloc on passar l’estiu amb les comoditats de casa.
No és un lloc on es pot discriminar i marginar les persones per les seues dificultats físiques,
psíquiques i/o sensorials, ni per les seues creences religioses o ideològiques.
• No és un lloc on evitar implicar-se i participar el menys possible.
• No és un lloc per actuar de manera individualitzada, sense respectar els altres.
• No és un lloc on es posen traves als suggeriments ni a les iniciatives personals de cada individu.
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