
Fes-te voluntari de l’hospital,

Encara hi ha espai per la solidaritat,
No tanquis el teu cor,

Algú necessita un xic del teu temps

et necessitem!
Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Per a més informació:

avahcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS 
I AMICS DE L’HOSPITAL

C/ SANT JAUME, 209-217

08370 CALELLA

www.avah.cat

www.avah.catwww.avah.cat

Gràcies al suport dels voluntaris
 podem millorar la qualitat de vida 

de les persones ingressades 
i les seves famílies

Jo ja m’he fet voluntari... i tu?
MOU-TE AMb NOSALTRES !!!



El programa de voluntariat 
hospitalari i sociosanitari té 
com a objectiu millorar la qualitat 
de vida de les persones ingressades 
i les seves famílies, oferint acom-
panyament a persones malaltes, 
durant l’ingrés hospitalari o en les 
estades en altres dispositius de salut.

Si t’agrada ajudar als altres, 
si t’agrada escoltar i disposes de 
2 hores a la setmana pots ser 
voluntari i acompanyar a persones 
que, per un problema de salut,
pateixen un trencament de la seva 
vida habitual.

El voluntari és una persona 
solidària amb els problemes de 
la societat que l’envolta, que es 
compromet a oferir el seu temps 
i dedicació per millorar la qualitat 
de vida de les persones que ho 
necessiten.

Si vols col·laborar en el 
programa de voluntariat hospitalari 
de l’AVAH a l’Hospital Sant Jaume 
de Calella pots omplir la butlleta i 
entregar-la al servei d’informació 
de l’Hospital, o enviar-nos les teves 
dades a través del formulari que 
trobaràs a:
evoluntariat@salutms.cat

Ser major d’edat

Es valorarà experiència prèvia 
en voluntariat

Disposar de dues hores 
a la setmana

Participar en les reunions mensuals 
de formació

1. Entrevista personal

2. Sessió de formació inicial

3. Establir un acord de compromís

4. Assistir al programa de formació  
 continuat

Requisits per ser voluntari

Procés d’incorporació

Nom / cognom

Data naixement

DNI

Adreça / Població

Telèfon contacte / Mail 

Data sol·licitud 

Ens posarem en contacte amb 
tu per conèixer la teva disponibi-
litat i explicar-te personalment el
funcionament del servei.


