
GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 

TASCA DEL COORDINADOR 

El coordinador és l’encarregat d’organitzar  l’activitat i l’equip de voluntaris. 
Els coordinadors han d’anar identificats amb una armilla de color verd del Banc dels Aliments. 
Quan ja tinguis assignat un punt de recollida has de fer les següents funcions: 

ABANS DELS DIES DEL “GRAN RECAPTE” 

 ∙ Assistir a la sessió de formació de coordinadors de la campanya amb la finalitat de conèixer-
nos i organitzar-nos millor. 

 ∙ Visitar al responsable del punt de recollida (botiga), presentant-te com a voluntari- 

coordinador del Banc dels Aliments, per parlar dels següents temes: 
 ∙ Breu informació de la campanya y com treballa el Banc d’Aliments. 

 ∙ Els horaris del supermercat durant els dies de la campanya. 

 ∙ Situació dels voluntaris i del material, pòsters i armilles... durant la campanya. 

· Autorització per penjar els pòsters. 

   ∙ Portar el material necessari al punt de recollida (armilles...) facilitat pel Banc d’Aliments 
abans del primer dia de la campanya, si prèviament no ho ha fet la pròpia entitat. 

  ∙ Definir bé els torns i horaris de voluntaris  i comunicar-ho a cada un d’ells. Prèviament se
t’haurà facilitat la llista de voluntaris amb el número de telèfon (Aquesta llista pots descarregar-
te-la accedint a la teva àrea privada). 

DURANT ELS DIES DEL “GRAN RECAPTE” 

 ∙ AL COMENÇAR CADA TORN: 

 ∙ Formar i informar als voluntaris de com i què han de fer. 

 ∙ Distribuir les tasques entre els voluntaris. 

 ∙ Actitud que han de tenir amb els clients i agrair-lis la seva generositat al rebre la seva donació. 

 ∙ DURANT LA JORNADA 

 ∙ Mantenir-te en contacte amb el responsable de la teva entitat o amb el responsable del Banc 
d’Aliments per qualsevol eventualitat, incidència o canvi (Convé que tinguis els números de 
telèfon del responsable de l’entitat i/o del responsable del Banc d’Aliments). 



 ∙ AL FINALITZAR CADA TORN: 

                    ∙ Agrair als voluntaris la seva tasca en nom del Banc d’Aliments. 

 ∙ AL FINAL DEL “GRAN RECAPTE” 

 ∙ GESTIONAR LA DEVOLUCIÓ DELS PETOS.

Moltes gràcies per la teva dedicació. 

Tu fas gran el GRAN RECAPTE!


