Ficha de Pré-Inscrição

Nome
Morada
Câmara Municipal da Golegã
Largo D. Manuel I
2150-128 Golegã

Freguesia
Telefone

Local de funcionamento

E-mail

Divisão de Intervenção Social
Rua D. João IV – Edifício Equuspolis

Profissão
Habilitações Literárias

 249 979 000

Data de Nascimento

Fax 249 977 578

voluntariado@cm-golega.pt

Áreas de Interesse
● Acção cívica

● Acção social

Acção Cívica Emprego e Formação Profissional
Educação Saúde Turismo Ambiente Ciência
Cultura Associativismo Protecção Civil Bombeiros
Desporto Defesa do Património Acção Social

● Emprego/Formação Profissional ● Ciência e/ou Cultura
● Defesa do Património

● Ambiente

● Desporto

● Educação

● Protecção Civil/Bombeiros

● Saúde

● Associativismo

● Turismo

Assinatura ___________________________________________
Data

______________________

Iniciativa

Entidade enquadradora

Para efectuar a sua inscrição como voluntário, destaque esta ficha de
inscrição, preencha-a e faça-a a chegar ao Banco Local de Voluntariado
pessoalmente, por correio ou por correio electrónico. Será posteriormente contactado para realização de uma entrevista.

Divisão de
Intervenção Social

Áreas de Intervenção

Os voluntários

“Ninguém cometeu maior erro do que aquele
que não fez nada só porque podia fazer muito pouco.”

São muito diversificadas as áreas de actividade onde é possível exercer
ou apresentar projectos de voluntariado:

(Edmund Burke)

O Banco Local de Voluntariado de Golegã
A Rede Social da Golegã, no âmbito da implementação do Plano

Todas as pessoas que pretendam participar voluntariamente em
projectos de interesse social e comunitário, de forma livre,

Acção cívica

Acção social

desinteressada e responsável, comprometendo-se, de acordo com as

Emprego e Formação Profissional

Ciência e/ou Cultura

suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar acções de

Defesa do Património

Ambiente

Desporto

Educação

Protecção Civil/Bombeiros

Saúde

Associativismo

Turismo

voluntariado no âmbito de uma organização promotora.

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos
não é senão uma gota de água no mar.

de Desenvolvimento Social, veio criar o Banco Local de Voluntaria-

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”

do de Golegã, com vista a contribuir para o encontro entre a ofer-

(Madre Teresa de Calcutá)

ta e a procura de voluntários e organizações, sensibilizando os
Munícipes para a importância da realização de actividades de interesse social e comunitário. Por iniciativa da Rede Social, a Câmara
Municipal da Golegã assegura o enquadramento do Banco Local
de Voluntariado de Golegã.

O que é um Banco de Voluntariado?

Objectivos
• Valorizar, promover e incentivar a prática do voluntariado;
• Contribuir para o aprofundamento do conhecimento do
voluntariado;

Todos os voluntários têm direito a ter acesso a programas de
formação inicial e contínua; a dispor de um cartão de identificação
de voluntário; a ter um seguro de protecção em caso de acidente ou

• Divulgar projectos e oportunidades de voluntariado;

doença contraídos no desempenho do trabalho voluntário; a obter

• Promover o encontro entre oferta e procura de

certificação do trabalho voluntário realizado.

voluntariado.

As organizações promotoras de voluntariado
O Banco de Voluntariado pretende ser um espaço de encontro
As entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que

entre as pessoas interessadas em ser VOLUNTÁRIAS, que oferecem a sua disponibilidade para prestar um conjunto de acções que

“A verdadeira solidariedade começa

promovem ou pretendam promover projectos e programas de

expressão o exercício livre de uma cidadania activa e solidária, e as

onde não se espera nada em troca.”

voluntariado no Concelho. Podem inscrever-se para acolhimento de

várias Instituições que necessitam verdadeiramente do contributo
de voluntários.

voluntários entidades e instituições do Concelho da Golegã, tais
(Antoine de Saint-Exupery)

como Associações, Escolas, IPSS's, Juntas de Freguesia, Serviços de
saúde,...

