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Dades de l’experiència: 

"Durant l'any 2007 Down Lleida va dissenyar un projecte de voluntariat on els beneficiaris no 

són els joves de la nostra associació, sinó que aquests, nois i noies amb Síndrome de Down o 

altres discapacitats intel·lectuals són els que realitzen les accions de voluntariat en altres 

entitats, organitzacions, associacions, etc. Alhora els nois i noies aprenen qüestions relatives al 

voluntariat". 

Aprofitant un projecte de creació d'una borsa de voluntariat, endegat per la Regidoria de 

Joventut de l'Ajuntament de la nostra ciutat "Fes-te voluntari" alguns dels joves de la nostra 

entitat s'hi van apuntar. Creiem que això és un pas més per a que aquests joves puguin créixer 

i madurar integralment com a persones i passin a formar part activa de la societat en la qual 

conviuen, alhora que reforcin un seguit de valors i actituds davant diversos col·lectius. 

Es realitzà una metodologia pròpia:  

1ª. La d'informació i formació:  

- S'informa als beneficiaris i a les seves famílies del projecte i dels seus objectius. 

- Es forma a aquells joves de Down Lleida, interessats en participar-hi. 

- Es recopila informació sobre les possibles tasques de voluntariat a realitzar i es forma 

als monitors de suport (voluntaris externs de l'entitat). 

- Els professionals de l'entitat coordinen les diferents parts implicades en el projecte, 

fent el seguiment i l'avaluació de les diferents accions.  



 
 
2ª Desenvolupament d'habilitats bàsiques i educació emocional:  

Els joves fan classes a l'Associació on s'estimula les diferents HHSS i s'educa emocionalment, 

alhora aquestes classes serveixen per reforçar o millorar les mancances que té cada jove, 

habilitats de comunicació, conductuals, etc. depenent de cada usuari.  

3ª. Fase en la qual es desenvolupen pròpiament les tasques de voluntariat i acompanyament i 

suport en aquestes: 

És en aquesta última fase on el grup de voluntaris externs de Down Lleida acompanyen i donen 

suport "in situ" a la persona amb síndrome de Down que realitza tasques de voluntariat.  

Un cop acabada la fase de suport intensiu es fa el seguiment de les tasques que els usuaris 

realitzen. També es fan suports puntuals davant l'aparició de noves tasques. 

Cada voluntari acostuma a fer sempre l'acompanyament al mateix voluntari integrant del 

projecte, per tal de que es creï un clima de confiança mútua.  

El voluntari de l'Associació, prèviament realitza les tasques de prospecció necessàries per 

conèixer l'entorn, les tasques a realitzar i l'usuari o usuaris destinataris de les accions de 

voluntariat. 

La metodologia utilitzada en el desenvolupament és eminentment pràctica i es centra en la 

comprensió i aprenentatge de les tasques pròpies del perfil de cada tipus de voluntari i la 

implicació social que això representa. 

L'àmbit d'actuació sol ser Lleida ciutat i voltants.  

Pel que fa a l'experiència elemental del projecte la valorem com a molt positiva, realitzant un 

canvi de concepte de voluntari (persona amb síndrome de down i/o discapacitat intel·lectual). 

Afirmem que totes aquelles entitats on els nostres voluntaris han participat volen repetir 

l'experiència, tan com per la real utilitat que desenvolupen els "nous voluntaris" com la 

normalització que representa intervenir en l'esfera de la participació ciutadana. 

Redacció: Down Lleida, desembre de 2007 

Aprenentatges que s'han donat: 

- Curs de formació sobre voluntariat a la seu de l'Associació (a la que pertanyen els 

participants) 

- Curs d'iniciació al voluntariat, homologat per la Generalitat de Catalunya 

- Formació en educació emocional i habilitats socials 

- No cal citar el reforç en habilitats socials, instrumentals, de comunicació i en d'altres 

àrees en les quals el projecte permet reforçar conceptes o "normes socials" ja 

adquirides i de noves (mitjançant altres realitats comunes fins al moment). 



 
 

- Nous voluntaris també ens permet fer una tasca educativa envers la societat, educant-

la indirectament, obrint les seves mentalitats, veient que les persones amb Síndrome 

de Down amb els suports corresponents es poden desenvolupar satisfactòriament en 

aquesta societat d'una forma completament normalitzada. 

Descripció del servei:  

Nous Voluntaris ofereix a tot tipus d'entitat la possibilitat de disposar de voluntaris de Down 

Lleida. Les actuacions més destacades en aquest curs 2007 són: 

- Tasques de suport als monitors/es en diferents serveis de guarderia. 

- Participació com a voluntaris a la Marató de TV3  

- Participació en diferents actes organitzats amb motiu de Lleida Capital de la Cultura 

Catalana 

- Participació en diferents actes organitzats per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament 

de Lleida. 

- Participació en diferents actes esportius com la Mitja Marató i Caminada Popular de 

Balafia. 

- Participació en l'organització de la Trobada d'Armats de Catalunya a Lleida. 

- Acció voluntariat Fundació Escelrosi Múltiple (Lleida) 

- Accions de voluntariat en diferents Residencies de la 3a. Edat:com a auxiliar de cuina; 

auxiliar del personal de Geriatría o auxiliar dels monitors socioculturals. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones 

Nivells educatius: Educació especial, Educació en el lleure 

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: Gener 2007 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: IMAC Lleida, Regidoria de Joventut de l'Ajuntament 

de Lleida, Secretaria de Joventut, Federació Catalana de Voluntariat Social, Obra Social Caixa 

Sabadell, Residència 3a edat ADESMA, centre de recuperció integral de la salut (CRISA), AFALL, 

Fundació Esclerosi Múltiple Lleida i la Fundació La Marató de TV3 

Dades de contacte: 

Adreça: Plaça Sant Pere, 3 baixos. 

Població: Lleida 

Comarca: Segrià 



 
 
Telèfon: 973 22 50 40 

Correu electrònic: info@downlleida.org 

Web: http://www.downlleida.org 


