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SANT TOMÀS, UNA PERSPECTIVA DES DE DINS (9)

Més de 200 persones voluntàries
Sant Tomàs disposa d’una borsa de voluntariat amb més de 600 persones apuntades
Vic

Una voluntària de Sant Tomàs va a esperar cada dimecres a la tarda a la parada del bus una de les usuàries

Jordi Molas
destaca la funció
educativa i
formativa del
voluntariat

ALBERT LLIMÓS

Durant l’any 2014, un total
de 201 persones van participar en com a mínim una activitat de voluntariat a Sant
Tomàs. En total, van donar
cobertura a aproximadament
130 activitats de voluntariat. Són persones d’entre
15 i 75 anys que, en major o
menor intensitat, van formar
part del voluntariat de Sant
Tomàs, un dels pilars de l’activitat de l’associació al qual
es dedica el novè reportatge
de la sèrie sobre Sant Tomàs.
De voluntariat a Sant
Tomàs n’hi ha hagut des
del principi de l’associació,
fa gairebé 50 anys. El 2010,
però, es va dotar d’un servei
específic de voluntariat, amb
un coordinador, Jordi Molas.
En aquests cinc anys, Molas
ha entrevistat més de 600
persones interessades a fer
tasques de voluntariat a l’associació.
“Tota persona pot aportar
el seu granet de sorra”, assegura Jordi Molas, que matisa
que “altra cosa és trobar el
tipus de voluntariat al qual
s’adapta millor cadascú”. Per
això des del servei quan una
persona s’interessa per fer de
voluntari a Sant Tomàs se’ls
fa la rebuda, la presentació
de l’entitat, amb l’explicació
de la missió i els objectius, i
a partir d’aquí se’ls presenta
el ventall de tasques que hi
poden dur a terme. Aquestes
són variades, tant en tipologia de l’activitat com en la
dedicació que requereixen.
Les tasques de voluntariat,
matisa Molas, són sempre
de suport als professionals
de l’associació, però no de
substitució. “El que fa el
voluntari és millorar la qualitat de vida de les persones
usuàries”, ressalta Molas. Les
activitats van des d’acompanyar a caminar una estona a
la setmana un dels usuaris
amb discapacitat intel·lectual
fins a ajudar en els entrenaments de les activitats esportives i de lleure del Club
CAR, un dels serveis de Sant
Tomàs que concentren un
major nombre de voluntaris.
També, destaca, a les sortides
que es fan amb els usuaris.
“Alguns possiblement ni es
podrien fer, sense els voluntaris”, especifica Molas.
Per ser voluntari de Sant
Tomàs no es requereixen
coneixements específics ni
molt menys estudis relacionats amb els serveis socials.
“Són importants les aptituds
de la persona, però també, i
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molt, l’aptitud davant la discapacitat”, reflexiona Molas.
Tenen des de voluntaris amb
carreres universitàries fins a
altres amb la mínima formació escolar. El perfil femení
encara hi predomina per
sobre del masculí, “tot i que
de mica en mica va canviant”,
aclareix Molas.
Molas aplica un principi
que també és vàlid per als
usuaris i professionals de
Sant Tomàs: “Tenim més en
compte les nostres capacitats, que tots en tenim, que
no pas les nostres discapacitats”. Això no treu que les
persones amb discapacitat
intel·lectual usuàries dels
serveis de Sant Tomàs continuïn tenint dificultats per
integrar-se en tots els àmbits
de la societat. “La nostra
intenció –explica Molas– és
que per mitjà dels voluntaris
aquests obstacles cada vegada siguin molts menys ja que
amb la tasca de voluntariat

Dos voluntaris de Sant Tomàs ajudant aquest dijous en una activitat de teràpia amb cavalls a Taradell

Una ‘app’ pionera per buscar el
millor voluntari per a cada perfil
Sant Tomàs desenvolupa una aplicació per a mòbil destinada al voluntariat
Vic
J.C.

Sant Tomàs ha estat pionera a crear una aplicació de
mòbil específica per gestionar el voluntariat de l’entitat. L’aplicació, disponible
per a Android i iPhone,
permet a l’entitat publicarhi les noves demandes de
voluntariat, i a les persones
interessades, donar-se d’alta
com a voluntari i apuntarse en les que li interessin.

També s’hi ofereix informació dels diferents serveis
de Sant Tomàs, les últimes
notícies de l’entitat o fer
un donatiu. Segons Jordi
Molas, “poder consultar
les opcions de voluntariat
sense la pressió d’estar
inscrit encara pot incentivar més que les persones
s’atreveixin a fer el primer
pas i demanin informació
o s’ofereixin per participar
en un projecte social dins
l’entitat”.
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L’aplicació, que es pot
trobar a la Play Store de
Google o a l’App Store dels
dispositius iPhone, és una
realitat des d’aquest estiu
gràcies a la col·laboració
desinteressada de l’empresa
Aplick, que en va fer el desenvolupament. Més enllà
de captar nous voluntaris,
l’aplicació permet a aquests
saber quines són les demanes més urgents que requereix en cada moment Sant
Tomàs.

les persones usuàries poden
incrementar notablement el
seu grau d’autonomia”.
Actualment Sant Tomàs
disposa d’una borsa de
voluntariat amb més de 600
persones que s’ofereixen per
fer alguna tasca de suport als
professionals de l’associació.
Per arribar a més persones,
actualment tenen en marxa
una campanya de proximitat
a les xarxes socials protagonitzada per voluntaris que
expliquen els motius pels
quals se’n van fer.
D’entre tot, Jordi Molas
posa en relleu la “funció
educativa i formativa” del
voluntariat, “sobretot per
al jovent”. I remarca: “Hi ha
un abans i un després que
nois o noies facin voluntariat”. En el transcurs del
mateix, tenen oportunitat
de conèixer noves realitats i
d’adquirir o consolidar valors
com els de la cooperació, la
solidaritat o la companyonia.
En definitiva, “voler donar
sense esperar res a canvi”,
allò tan fonamental en tota
classe de voluntariat. “És
una font inesgotable de creixement personal”, insisteix
Jordi Molas. Actualment
s’ofereix voluntariat en onze
dels serveis de què disposa
Sant Tomàs.

