Comunicat de premsa
L’IEF acull la reunió de presentació d’objectius 2018 de Voluntare

El sector financer aposta pel voluntariat corporatiu
•

Diferents entitats del sector financer han format part del grup de
treball de bones pràctiques en educació financera de Voluntare,
liderat per l’IEF

•

La xarxa Voluntare reuneix una vintena d’ empreses a la seu de
l’Institut d’Estudis Financers (IEF) per valorar els resultats de l’entitat
del 2017 i fixar els objectius d’enguany, centrats en el II Congrés
Internacional de Voluntariat Corporatiu

•

Voluntare és una xarxa iberoamericana que reuneix empreses,
entitats acadèmiques i del tercer sector, líders en Voluntariat
Corporatiu, i tanca l’any amb més de 70 empreses i entitats inscrites

Barcelona, 7 de febrer de 2018. El voluntariat corporatiu i el foment de la Responsabilitat
Social Corporativa a les entitats financeres ha anat creixent els darrers anys. L’IEF, sota
el paraigües de Voluntare, ha coordinat un grup del sector financer amb l’objectiu de
compartir bones pràctiques dins de l’àmbit del voluntariat en l’Educació Financera.
La reunió d’avui, on han participat representats de Responsabilitat Social Corporativa
d’una vintena d’empreses, ha servit per valorar els resultats de la xarxa Voluntare del
2017 i els objectius del 2018. Durant la reunió s’han conegut les conclusions dels
diferents grups de treball del 2017, entre els quals el del sector financer liderat per
l’Institut d’Estudis Financers.
El grup de treball ha permès identificar els beneficis d’una bona pràctica de voluntariat
corporatiu en programes d’educació financera amb diferents empreses del sector,
essent capaç d’adaptar les entitats a les guies de l’OCDE i el codi de bones pràctiques
del Pla d’Educació Financera). D’altra banda, també s’han constatat altres avantatges
com millorar l’educació financera de la societat, desenvolupar noves competències i
major cohesió entre els professionals d’una entitat.
La reunió de Voluntare a Barcelona també ha servit per confirmar les sinèrgies
internacionals de l’entitat aconseguides el 2017 amb la Conferència Europea de
Voluntariat Corporatiu, i els seminaris realitzats a Xile i Argentina. Finalment, s’han
analitzat noves eines estratègiques com el “Voluntariat en Línia” amb voluntaris de
l’ONU o l’impuls del Curs Superior en Voluntariat Corporatiu amb la Universitat Rey Juan
Carlos.
II Congrés Internacional de Voluntariat Corporatiu, el 2 i 3 de juliol
La propera gran cita de la xarxa Voluntare està prevista per als dies 2 i 3 de juliol amb
la celebració del II Congrés Internacional de Voluntariat Corporatiu a la ciutat de Madrid.
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Aquesta segona edició del Congrés servirà per analitzar l’evolució d’aquesta eina d’RSE
en l’última dècada i per preveure les tendències del Voluntariat Corporatiu per als
propers 10 anys.
Voluntare és una xarxa iberoamericana que reuneix empreses, entitats acadèmiques i
del tercer sector, líders en Voluntariat Corporatiu, per potenciar la generació de
programes d’alt impacte, tant a la societat, com als voluntaris (en la seva faceta laboral
i personal) i a l’empresa.
L’Institut d’Estudis Financers, fundació privada creada el 1990 per les entitats
financeres espanyoles més rellevants, ha esdevingut un referent en la formació i
divulgació bancària i financera i pretén afavorir la competitivitat, l’eficiència i la
internacionalització del sector i la promoció de noves iniciatives.
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