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OE 1: Promoure i difondre el voluntariat internacional.
La nostra eina per fomentar la pau i la transformació social és el voluntariat
internacional, tant de curta (camps de voluntariat) com de llarga durada (EVS i LTV).
Pels dos propers anys, volem augmentar el nombre de projectes de voluntariat acollits
al nostre territori tant en camps de voluntariat com en projectes de llarga durada per tal
d’equilibrar el nombre de voluntaris/es que enviem i els que rebem.
En el mateix treball, volem esdevenir referents i ser reconeguts com a promotors de
camps de voluntariat internacionals. També, volem seguir promovent un model de
voluntariat associatiu que parteixi del treball amb les comunitats locals, l’autogestió i la
cooperació amb organitzacions de base. Creiem en la importància de transformar les
nostres societats cap a models equitatius on es garanteixin a totes les persones els
seus drets i creiem que la millor eina és l’autoorganització i l’empoderament dels
col·lectius, així com dels projectes sorgits de la societat civil.
Som conscients que l’experiència de voluntariat internacional significa una descoberta
del món associatiu i que altres maneres d’organitzar-nos col·lectivament són possibles,
per això, volem seguir arribant a persones provinents de contextos socials diversos i
anar més enllà dels cercles de persones ja sensibilitzades.
OE 2: Promoure l’activisme local.
Entenem el voluntariat internacional lligat a la seva vessant més local i activista: un
camp de voluntariat internacional no arribaria al màxim del seu impacte si les persones
que hi participen no s’impliquessin en projectes locals al seu retorn. Per això, volem
seguir defensant un model associatiu i de base que impliqui a les persones voluntàries
en la construcció i transformació de les seves realitats a través de l’autoorganització i
la participació local.
Entenem els grups locals com una escola de participació des de la qual fomentar una
societat civil activa i compromesa. Per això, volem enfortir i consolidar la feina que fem
a nivell local, creant un itinerari d’acompanyament dels i les voluntàries per a que
puguin canalitzar les seves inquietuds transformadores amb altres voluntaris i
voluntàries de l’SCI. Aquest itinerari passa per posar en valor la seva vivència
internacional i fomentar-ne la seva compartició, per detectar els seus interessos i
facilitar la connexió entre la base social ja activa de l’entitat i les persones que hi
arriben de nou, així com facilitar que creïn nous espais temàtics on poder
desenvolupar noves línies. Els reptes de tot plegat són: d’una banda, aconseguir una
coherència entre la missió, visió i valors de base de l’SCI i els interessos de les noves
persones que s’hi incorporen any rere any i, d’altra banda, tenir la capacitat d’adaptar
(un gruix important de) la nostra acció a l’actualitat que ens envolta i que li interessa a
la base social de l’entitat.
OE 3: Fomentar l’educació per la pau i la sensibilització de la societat civil.
Entenem el voluntariat com un procés d’educació per a la pau, empoderament,
aprenentatge, participació i transformació individual i col·lectiva. Per això, volem
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reforçar el cicle de formació que hi ha darrere del voluntariat per tal de fomentar l’acció
transformadora de la nostra base social i generar espais de construcció col·lectiva de
coneixement.
Creiem que el canvi necessita del pensament crític, que qüestioni el model actual, però
també d’una visió creativa capaç de descobrir i construir alternatives. És en aquesta
línia que volem orientar les activitats de formació i sensibilització, atenent tant a la
necessitats d’espais de referència des d’on analitzar la realitat global i les estructures
més macro, com espais més micro on aprendre a transformar els propis conflictes.
versificar-les en diferents espais del territori on actuem, participant de xarxes locals i
internacionals que duen a terme aquesta tasca.
Volem també ser reconeguts i ser referents en la nostra tasca d’educació per la pau, ja
que considerem que a nivell quantitatiu tenim molt d’impacte entre els i les joves que
any rere any participen de les nostres formacions i activitats formatives, així com dels
seminaris, intercanvis i formacions internacionals.
OE 4: Contribuir a l’enfortiment de la xarxa internacional de l’SCI i al moviment
internacional de voluntariat (IVS).
Volem reforçar la nostra implicació en la xarxa del Servei Civil Internacional i en el
moviment internacional de voluntariat (IVS) ja que creiem fermament en la necessitat
de treballar en xarxa i som plenament conscients que sense una feina activa de les
branques la xarxa no funciona i no té sentit. Creiem que participar a nivell internacional
i incidir en el disseny dels programes és una tasca imprescindible per tenir una visió
comuna, marcar-nos reptes en consonància amb les altres organitzacions i formar part
d’un projecte a gran escala. Per això, volem ser proactius i tenir més implicació en els
projectes i campanyes internacionals; així com, acollir de manera periòdica
esdeveniments internacionals d’importància dins la xarxa.
En aquesta línia, en els dos propers anys també volem enfortir i cuidar les relacions
amb les organitzacions agermanades amb l’SCI en la zona de la Mediterrània, en
especial, amb Palestina.
OE 5: Prioritzar el treball en xarxa.
Volem que la nostra activitat doni resposta a la realitat actual i es moldegi a partir
d’ella. Per això, volem ser presents en el teixit i el moviment social que es construeix al
nostre voltant enfortint i ampliant la nostra participació a les xarxes actuals.
Per fer-ho possible, volem promoure la participació de persones voluntàries com a
representants de l’SCI en els diferents espais de representació i enxarxament.
D’aquesta manera, pretenem contribuir a generar discurs en els diferents espais d’on
participem. També, volem buscar sinèrgies entre la nostra activitat local i el treball que
fan altres entitats i moviments socials per tal de mantenir-nos propers a l’actualitat.

OE 6: Descentralitzar la nostra activitat i tenir més presència arreu del territori.
Remarquem que el nostre marc territorial són els Països Catalans i per aquest motiu
volem escampar les nostres activitats arreu. Per fer-ho, cal ampliar la nostra presència
tant en xerrades informatives, formacions, activitats, projectes de voluntariat, nous
projectes promotors de camps de treball i treball en xarxa en tot el territori. Per això,
volem establir una estratègia per fer despertar i acompanyar la formació de nuclis
territorials que agrupin voluntaris/es de diferents poblacions que puguin generar i
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donar suport a diferents activitats. En la mateixa línia, cal fomentar una xarxa d’aquells
projectes de base amb els què treballem per tal d’enfortir els mateixos projectes i
fomentar el desenvolupament local i alternatiu.
OE 7: Enfortir el treball d’inclusió social de l’entitat i fomentar el treball al barri
del Raval.
Creiem en el voluntariat i la participació com una eina de canvi social, però també
individual. Per això, volem donar a conèixer els projectes de voluntariat a persones a
qui normalment no arribem per tal que puguin participar i formar part dels processos de
transformació del seu entorn. Per aquest motiu, la inclusió social serà una eix fort
independent i alhora transversal a totes les nostres activitats.
En aquesta línia, volem consolidar el grup local de Petjada Jove com una assemblea
de joves del barri i com a porta de descoberta i entrada a l’associacionisme i al
voluntariat. Considerem imprescindible acostar el voluntariat i els intercanvis juvenils a
altres grups en risc d’exclusió i que la delimitació d’aquest no passi només per un eix
socioeconòmic.
De la mateixa manera, creiem imprescindible treballar en el nostre barri, el Raval,
teixint xarxes i impulsant l’acció del jovent al veïnat. Per això, portarem a terme un pla
participatiu amb aquesta finalitat. També, volem apropar a la realitat dels camps de
voluntariat i el voluntariat de llarga durada a les entitats del barri.
OE 8: Consolidar una estructura coherent, estable i sostenible.
L’SCI és una organització dinàmica, jove i flexible. Aquesta realitat s'ha de veure
reflectida en un perfil d'equip tècnic implicat en el projecte i una metodologia de treball
participativa, col·laborativa i cohesionada entre la seva base social, activistes, junta i
equip tècnic. A més, ens devem al context social i polític del moment i per això cal una
adaptació constant de l'SCI de Catalunya i la seva estructura a aquest context. Els
recursos humans, tècnics, materials i econòmics estan, per sobre de tot, al servei de la
transformació social, l'enfortiment de la societat civil i a la missió, visió i valors de
l'entitat. A la vegada, cal treballar per tenir una estructura suficientment estable per
donar continuïtat i fortalesa a l'activitat i projectes de l'entitat.
Treballarem per consolidar i millorar el local de l'entitat com a espai de referència i
acollidor de totes les persones que en fan ús, així com augmentar la independència
econòmica de l'entitat, la diversificació d'ingressos i la seva patrimonialització i
sanejament econòmic, ajudant a enfortir l'SCI de Catalunya de cara al futur.
D'altra banda, volem que els valors pels quals treballem s’apliquin en el nostre dia a
dia entre les persones treballadores i en l’estructura i funcionament de
l’organització. Volem treballar per una major coherència interna que reforci unes
relacions econòmiques més justes, l'ètica i la sostenibilitat de l'entitat, incorporant la
cultura de pau en el nostre dia a dia. A més, apostem per la transparència a tots els
nivells de l'entitat, la remuneració justa de les feines realitzades i un sistema de presa
de decisions on tothom hi tingui el seu espai.

Barcelona, AGO del 7 de març del 2015
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