Dinamização

Objetivos

Princípios do Voluntariado

Associação Conversa Amiga
A ACA é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social apolítica, laica, e sem
fins lucrativos, nascida a 11 de maio de 2007.

♦

Enquadrar o voluntariado – os seus
princípios e legislação principal.
Direitos e Deveres dos voluntários

♦

Promover consciência e educação para
o voluntariado.

♦

Motivar para o voluntariado.

A ACA tem ainda na sua Missão a promoção
de formação e do empreendedorismo social,
como ferramentas importantes da sua

•

Solidariedade – Responsabilidade de todos os
cidadãos na realização dos fins do voluntariado.

•

Participação – Intervenção de voluntários e de
entidades promotoras em áreas de interesse
social.

•

Cooperação – Combinação de esforços e de
projetos de entidades promotoras de
voluntariado.

•

Complementaridade – O Voluntário não deve
substituir os recursos humanos das entidades
promotoras.

•

Gratuitidade – O Voluntário não é remunerado
pelo exercício do seu voluntariado.

•

Responsabilidade – O Voluntário é responsável
pelo exercício da atividade que se
comprometeu realizar, dadas as expectativas
criadas aos destinatários desse trabalho
voluntário.

•

Convergência – Harmonização da atuação do
voluntário com a cultura e objetivos da
entidade promotora.

identidade e atuação.
♦ Duarte Paiva - Formador
(Coordenador de projetos sociais /
Gestor de Voluntariado)
♦

Equipa técnica do CLDS3G de Aveiro

Conteúdos
♦

Motivações para Voluntariado;

♦

O que é e não é voluntariado e qual
sua importância;

♦

A lei Base do Voluntariado e os seus
princípios;

(Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª
geração do concelho de AVEIRO )

- Carla Fernandes
- Silvana Neto

♦
♦
♦

As regras e responsabilidades no
voluntariado;
O que devo saber/ ter em conta na
procura de voluntariado;

Destinatários

Formação Inicial de
Voluntariado

Voluntários/as e outras
pessoas que queiram desenvolver
conhecimentos no tema do voluntariado e
educação para o voluntariado.

com Associação Conversa Amiga
( entidade certificada)

Receção de inscrições até dia 23 de setembro
Ficha de inscrição preenchida

Calendário da Formação

Lotação máxima: 20 participantes por ação
critério de seleção: ordem de chegada de
inscrição

1ª ação:
1 de outubro:

8 de outubro:

9h30— 12h30
14h00— 18h00

Enviar ficha de inscrição e documentação para
clds3g.aveiro @caritas.pt

9h30 — 12h30
14h30— 16h30

2ª ação:
5 de novembro: 9h30— 12h30
14h00—18h00
12 de novembro: 9h30— 12h30
14h30—16h30

Morada:
Centro Cultural de Congressos
Cais da Fonte Nova
4ºandar / 3811-904 Aveiro
234 406 445
e-mail: clds3g.aveiro @caritas.pt
www.facebook.com/clds3g.aveiro

2 ações de formação gratuitas
1 de outubro e 8 de outubro de 2016
(12h)
5 de novembro e 12 de novembro
de 2016 (12h)
Local da Formação: Instituto Português do
Desporto e Juventude—IPDJ de Aveiro

