CERCIGUI
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do
Concelho de Guimarães, CRL.

NOME DO PROJETO

PROJETO

Voluntariado
O voluntariado é uma atividade inerente ao exercício da
cidadania que se traduz numa relação solidária para com o

VOLUNTARIADO

próximo, participando, de uma forma livre e organizada, em
ações, apoiada em motivações e opções pessoais que
caracterizam o voluntário.
Atuar como voluntário é ter um ideal por bem fazer, que
assenta

numa

relação

de

solidariedade

traduzida

em

gratuitidade no exercício da atividade, prestando serviços não
VOLUNTÁRIO

remunerados em benefício da comunidade.
Ser-se voluntário é, também, ter convergência e harmonização
com os interesses dos destinatários da ação e com a cultura e
valores das organizações promotoras.
Promover a integração de pessoas que oferecem a sua

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

disponibilidade para desenvolver ações de interesse social e
comunitário na nossa organização, de acordo com a nossa
missão, visão e politicas.

DATA DE CRIAÇÃO

Janeiro de 2011

RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO

Direção

DATA DE APROVAÇÃO

Janeiro de 2011

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Direção da CERCIGUI

DATA DE INÍCIO DO PROJETO

Janeiro de 2011

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto destina-se a pessoas que pretendam colaborar com a CERCIGUI, de forma voluntária,
promovendo a inclusão, autonomia e bem-estar dos clientes. O projeto iniciou com voluntários nas áreas
educacional e apoio às atividades gerais da organização, posteriormente alargou para as áreas recreativas
(Danças Regionais) e Desportivas (Judo). Pontualmente, recebemos voluntários que cooperam em eventos
promovidos pela organização, prestando apoio logístico.

Missão: Promover a inclusão social da pessoa com deficiência de acordo com o Código de Ética
Valores: Rigor * Confidencialidade * Integridade * Privacidade
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PROJETO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Fomentar a inclusão dos clientes;



Promover a participação dos clientes em atividades de caráter complementar às atividades
desenvolvidas na organização;



Promover o bem-estar físico, emocional e desenvolvimento pessoal;



Sensibilizar e incentivar a prática do voluntariado;



Difundir as ações da organização na comunidade.

ATIVIDADES ATUAIS:


Judo: Realiza-se à quarta-feira, entre as 12h às 13h30m, na CERCIGUI, envolvendo 16 clientes de
CAO e SAD;



Danças Regionais: Realiza-se à quarta-feira, entre as 10h às 11h, na CERCIGUI, envolvendo 14
clientes de CAO e SAD;



Escolaridade Funcional: Realiza-se semanalmente no CAO I/ Ponte.



Apoio às atividades gerais: Realiza-se ao longo da semana no CAO II/Sede.

Missão: Promover a inclusão social da pessoa com deficiência de acordo com o Código de Ética
Valores: Rigor * Confidencialidade * Integridade * Privacidade

