
2018 EQUIPS DE TREBALL DE VOLUNTARIS

NOM DE 
L'EQUIP DE 

TREBALL
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT PERFIL DEL VOLUNTARI QUE ES 

NECESSITA DEDICACIÓ MÍNIMA

Ajudes             
Nou!

Cercar noves vies per aconseguir ajudes -sigui a nivell econòmic, de 
servei o materials- que puguin beneficiar a l'associació. Així com 

redactar les solicituds pertinents i tramitar-les, elaborant tot el material 
adjunt que es demani per part de l'organisme responsable.

Es pot sumar a l'equip persones 
responsables, organitzades, 

compromeses, que sàpiguen treballar 
en equip, que tinguin inciativa, que els 

hi agradi i tinguin bona capacitat de 
comunicar-se amb les persones, que 

tinguin coneixements d'Internet, ús del 
paquet Office i del Google drive. Ideal 
si té formació en comerç i màrqueting 

o relacionat.

Segons la disponibilitat de 
cada voluntari. Dedicació 

mínima: 1 cop cada 15 dies.

Estands Organitzar i participar en les diferents activitats en les que es montin 
estands en fires, festes… a Sabadell o municipis propers

Es pot sumar persones responsables, 
organitzades, que sàpiguen treballar 
en equip i els hi agradi i tinguin bona 
capacitat de relacionar-se amb les 

persones. 

Dedicació mínima 1 cop cada 
15 dies, dissabtes i/o 

diumenges matins i/o tardes

Guardioles

La finalitat és recollir donatius que ens ajudin a cobrir les despeses de 
la protectora, així com estar una mica més presents en el dia a dia de 
la gent a través de la nostra imatge en el seu establiment habitual. Els 

voluntaris s’ocupen de posar-se en contacte amb els interessats en 
posar una “guardiola” al seu establiment, i explicar-los-hi com funciona 
dita col·laboració. També s'han d'encarregar de buscar nous comerços 

on vulguin col·locar una. Periòdicament han d'estar en contacte amb 
ells, per tal de recollir la guardiola quan està plena, i substituir-la per 

una de buida. Entregant la guardiola plena al refugi per fer el recompte 
de diners recollits.

Es pot sumar qualsevol voluntari. Ha 
de ser una persona compromesa i 

responsable. Ideal disposar de vehicle 
propi.

 Segons la disponibilitat de 
cada voluntari. Dedicació 

mínima: 1 cop cada 15 dies.



Jardins

Aquest equip va sorgir amb la idea de sembrar plantes aromàtiques 
especials per allunyar dels animals del refugi el mosquit portador de la 
Leishmània. Arrel d'aquí, i seguint amb l'objectiu d'oferir espais verds a 

la Protectora que ens ofereixen la oportunitat de tenir un entorn 
agradable per tots. Es realitzen treballs de jardineria a fi de mantenir el 
refugi amb bones condicions pels animals. sembrar, regar, mantenir els 
espais nets, etc. Amés, de fer la poda d'arbres i plantes del refugi, crear 
el propi compost amb materials orgànics generats al refugi, etc. També 
s'encarreguen de fer algunes tasques de manteniment, com ajudar a 

pintar, petits arreglaments...Aquest equip també està obert per familiars 
i amics dels voluntaris.

Es pot sumar a l’equip qualsevol 
voluntari. Com a actituds/aptituds: que 

sigui una persona tranquil·la, 
agradable, compromesa i responsable; 

i que sàpiga treballar amb equip.

Les tutories durant el període 
de prova són els dimarts de 

15 a 18h (fins que el voluntari 
ja adquireix certa 

independència, ja que llavors 
pot anar altres dies de la 

setmana). Dedicació mínima 
1 cop a la setmana.

Mans i Potes

Dirigit a fer visites, amb gossos de la protectora acompanyats de 
voluntaris, a  llars residencials de persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb l'objectiu de ser un estímul per fomentar la 

comunicació entre els usuaris i millorar la seva qualitat de vida en molts 
altres aspectes. Ens permet treballar els problemes físics i psicològics 
que pateixen aquestes persones mitjançant activitats diverses amb els 
animals. A més ajuda a la socialització dels gossos que participen al 
programa. I també és un moment de diversió per ambdues parts que 

permet trencar la rutina del dia a dia.

Es pot sumar a l’equip qualsevol 
voluntari fent la formació prèvia 

pertinent de l'equip. Com a 
actituds/aptituds que sigui una persona 

amb sensibilitat cap a la discapacitat 
intel·lectual, responsable, agradable, 

tranquil·la i compromesa. També ha de 
ser una persona amb capacitat per 

observar i intervenir en les interaccions 
entre l'animal i els usuaris, per tsal de 
vetllar pel benestar d'ambdues parts. 
Ideal que el voluntari disposi de cotxe 

propi.

Les visites es fan en diferents 
dies, necessitem ara per les 

que es fan els dilluns i els 
divendres, de 15 a 17:30h. 

Dedicació: 1 cop a la 
setmana o bé cada 15 dies. 

Padrins

Programa Apadrina els més desfavorits. Els padrins venen al refugi  a 
visitar als seus apadrinats. L'equip de voluntaris bàsicament s'ocupa 
d'atendre als padrins i les seves famílies els dies que hi ha visita de 
padrins, el 1r i 3r diumenge de cada mes. Han de treure els gossos 

dels patis perqué els padrins els treguin a passejar pel Parc Natural de 
la Salut, han facilitar el material necessari en cada cas (raspall, collar, 

corretja, etc.), i quan arribin han de tornar els gossos al seu pati 
corresponent. També han d'informar, assessorar, donar suport i estar al  

costat costat dels padrins durant la visita. 

Es pot sumar a l’equip qualsevol 
voluntari fent la formació prèvia 

pertinent de l'equip. És convenient que 
la persona que es sumi a l'equip sigui 

voluntari que conegui els protocols 
d'accés als patis, de treure els animals, 
etc També és convenient que conegui 
molts dels animals. Important ser una 
persona compromesa, responsable, i 
amb capacitat de treball en equip: si 

una persona diu que ve i no es 
presenta , tot l'equip en queda afectat i 

dificulta la realització de la visita.

Les visites de padrins es fan 
el 1r i 3r diumenge, si algun 
d'aquests és festiu, es passa 
al diumenge següent. de 11 a 
14h Dedicació mínima 1 cop 

al mes. 



Seguiments 

Consisteix en fer visites, sense previ avís a manera de seguiment, als 
adoptants o acollits d'animals del refugi. S'ha d'anar a les cases dels 
adoptants i mirar les condicions en les que conviu l'animal, preguntar 
sobre el procés d'adaptació, i assegurar-se de que es troba en bon 

estat de salut tant física com mental. L'objectiu és assegurar l'èxit de 
l'adopció. I,

en cas que fos negativa, recuperar l'animal per tal d'evitar 
maltractament o abandonament.

Es pot sumar a l’equip qualsevol 
voluntari. Actituds/aptituds mínimes 
que es requereixen: iniciativa, ser 

observador, amb una mica de do de 
paraula i extrovertit. S'ha de saber ser 
assertiu amb els adoptants, sabent fer 

valer els drets de l'animal, i sent 
empàtic amb les seves necessitats. 

S'ha de saber valorar l'estar de l'animal 
i l'estança on viu. Necessari disposar 

de vehicle propi.

 Unes hores a la setmana, 
com que es realitza fora de 
l'horari del refugi, segons la 

disponibilitat de cada 
voluntari. Dedicació mínima: 

1 cop cada 15 dies.


