CONDICIONS I DEURES
Especialista Municipal Voluntari-a Edició 8ª 2019

En/Na/N’
.............................................................................................................................................., amb
DNI núm. .............................................................................................................. en qualitat de
beneficiari/a del programa “Especialistes municipals voluntaris Edició 8ª 2019”,

I.

EXIMISC AL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT DE RESPONSABILITATS
QUE POGUEREN DERIVAR-SE D’IMPRUDÈNCIES I/O NEGLIGÈNCIES MEUES
DURANT LA MEUA ESTADA A TERRENY I DESENVOLUPAMENT DE
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA SOL·LICITADA

II.

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT QUE EL MEU ESTAT DE SALUT
ÉS L'ADEQUAT PER A REALITZAR EL VIATGE I L'ESTADA A TERRENY PER A
DESENVOLUPAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA SOL·LICITADA

III.

EM COMPROMET A RESPECTAR LES SEGÜENTS CONDICIONS I COMPLIR
AMB ELS SEGÜENTS DEURES:
a. Establir contacte previ, amb el suport del Fons Valencià per la Solidaritat, amb la
contrapart local amb la qual duré a terme la meua tasca de voluntariat amb
l'objectiu de fixar i concretar l'abast i l'agenda final del treball.
b. Presentar un programa bàsic de treball a partir dels contactes mantinguts
inicialment amb la contrapart local o segons com es concreta a cada plaça.
c. Lliurar abans del retorn de terreny a la contrapart local, el/s producte/s, establits
en la convocatòria de la plaça (aquest supòsit dependrà de la plaça en
particular).
d. Seguir les recomanacions i directrius marcades des de l'organització i la
contrapart local pel que fa al treball a realitzar.
e. A la tornada, i en el termini d'un mes, elaborar un informe/memòria final en què
s’arrepleguen les tasques realitzades amb avaluació de l’activitat realitzada.
f. A la tornada, desprès de finalitzada l’assistència tècnica, realitzar una activitat de
sensibilització mínim on exerceix les seues funcions i/o on resideix ,en
coordinació amb el Fons Valencià.
g. A la tornada, participar en una activitat de difusió i sensibilització programada pel

Fons Valencià dins del programa EMV, fora del municipi on exerceix les seues
funcions i/o on resideixen.
h. A la tornada, participar a la jornada de cloenda del programa.
i.

Guardar confidencialitat de la informació rebuda en el desenvolupament de les
funcions de la assistència tècnica.

j.

Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica, a excepció de les
proporcionades pel Fons Valencià per la Solidaritat.

k. Respectar els drets i costums dels beneficiaris i beneficiàries, i actuar de forma
diligent, humil, ètica i solidària.
l.

Complir amb les recomanacions sanitàries corresponents per a cada país.

El incompliment de les condicions descrites anteriorment suposaran el
reemborsament de les despeses realitzades per a l’execució de l’activitat
programada (bitllet, assegurança de viatge i borsa de viatge). A més la
cancel·lació per causa no justificada també suposarà el reemborsament de les
despeses anteriorment esmentades.

Xàtiva, a 17 de juny de 2019

Signat

