Benvolguda senyora, benvolgut senyor,
La consellera de Salut, Alba Vergés i Bosch, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani Lesfar, es plauen a convidar-vos a la Jornada de Presentació de la Carta del
Voluntariat en l’Àmbit de la Salut 2019: “Un impuls al voluntariat per una salut més propera”.
El Departament de Salut, en reconeixement a la important tasca del voluntariat dins el sistema
de salut i conscient de l’evolució del seu model de voluntariat, n’ha revisat el paper i la dimensió
dins d’un marc de col·laboració amb les diferents institucions de l’entorn de la salut.
Per aquest motiu, la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació ha dut a terme un procés
participatiu per elaborar una nova carta del voluntariat en l’àmbit de la salut. Aquest procés de
treball parteix també de la important tasca realitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, el qual va promoure la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme.
Així mateix, el Departament de Salut va aprovar el 2015 la Carta de drets i deures de la
ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, en què es fixen uns principis i valors
comuns i es dona resposta a la realitat social marcada, principalment, pel paper cada vegada
més actiu de les persones en relació amb la seva salut.
La nova Carta de voluntariat del 2019 assumeix els continguts exposats a la Carta de drets i
deures del 2015, a més de reconèixer i promoure el voluntariat i la seva labor en el sistema de
salut d’acord amb els principis que marca la Llei anteriorment esmentada.
L’acte tindrà lloc el proper 16 d’octubre al Casino L’Aliança del Poblenou de Barcelona.
Adjunt a aquesta invitació s’envia el programa de la Jornada, en el que hi trobareu l’enllaç al
formulari d’inscripció.
Esperem poder comptar amb la vostra participació.
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