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MANUAL DO VOLUNTÁRIO 

 

Se você chegou até aqui é porque deseja fazer parte do grande número de 

pessoas que colaboram e contribuem, dia a dia, para um mundo melhor: os 

voluntários! 

O PROJEÇÃO: Projeto Jovens em ação tem como objetivo fazer diferença na 

vida de crianças e adolescente e de seus familiares.  

Por isso tem como missão: Contribuir para o desenvolvimento integral e 

promover a garantia de direitos de crianças, adolescentes e famílias em situação de 

vulnerabilidade social.  

 

HISTÓRICO DO PROJETO 

Ao final do ano de 2000, comunidades religiosas, escolas, Associação 

Beneficente das Senhoras de Entre Rios, Cooperativa Agrária Agroindustrial e 

pessoas voluntárias da comunidade de Entre Rios, Colônia Vitória. (PR), 

preocupadas com os adolescentes em situação de vulnerabilidade social e familiar, 

iniciaram a organização e viabilização de um projeto que oportunizasse orientação e 

formação para os adolescentes e suas famílias, dando-lhe novas perspectivas de 

vida. O trabalho iniciou de forma simples nas garagens de algumas casas até que a 

primeira sede fosse construída. Hoje o PROJEÇÃO conta com três construções para 

o desenvolvimento de suas atividades. 

 

O DESAFIO 

O nosso grande desafio é entender as crianças e adolescentes que 

participam da instituição e a partir da experiência de vida de cada um, juntos 

construir conceitos, ideias, objetivos e propor desafios. Além, disso, ensinar uma 

técnica, um artesanato, fazer uma atividade, o ouvir, o ensinar, o aprender, o 

vivenciar e o aconselhar fazem parte e são de fundamental importância. 

A tarefa do voluntário será a de ser profissional e ao mesmo tempo ter 

empatia, sensibilidade e humildade para saber o que dizer e fazer em cada situação.  
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COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO 

 Ao decidir assumir o compromisso de colaborar com o PROJEÇÃO de forma 

voluntária, tenha em mente que estará assumindo uma série de responsabilidades, 

não só com a organização em si, mas com toda a comunidade que ela atende.  

O voluntário do Projeção se compromete assinando um termo, no qual 

constam seus dados pessoais e da instituição, dia em que ele se compromete a 

prestar o serviço e demais itens pertinentes ao voluntariado.  

 Por exigência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do 

Município de Guarapuava, temos que apresentar a Certidão de Antecedentes 

Criminais de cada pessoa que atua na entidade incluindo os voluntários. Portanto, 

ao ser nosso voluntário iremos solicitar ao fórum sua certidão.   

 

DIREITOS:  

 Desempenhar uma tarefa que o valorize e que seja um desafio para ampliar 

habilidades ou desenvolver outras. 

 Receber apoio no trabalho que desempenha (capacitação, supervisão e 

avaliação técnica). 

 Ter a possibilidade da integração como voluntário no grupo/organização onde 

presta serviço. 

 Ter as mesmas informações que o pessoal remunerado e descrição clara de 

tarefas e responsabilidades. 

 Contar com os recursos indispensáveis para o trabalho voluntário.  

 Respeito aos termos acordados quanto à sua dedicação, tempo doado, etc. e 

não ser desrespeitado na disponibilidade assumida.  

 Receber reconhecimento e estímulo. 

 Ter oportunidade para melhorar o aproveitamento de suas capacidades 

recebendo tarefas e responsabilidades de acordo com os seus 

conhecimentos, experiência e interesse. 

 Ambiente de trabalho favorável por parte do pessoal remunerado da 

instituição. 

 Temos a disposição o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno do 

Projeção para leitura e consulta. 

 Em caso de perguntas estamos a disposição para saná-las.  
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RESPONSABILIDADES  

 Conhecer a organização e/ou a comunidade onde presta serviços (a fim de 

trabalhar levando em conta essa realidade social) e as tarefas que lhe forem 

atribuídas.  

 Escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar conforme seus 

interesses, objetivos e habilidades pessoais, garantindo um trabalho eficiente. 

 Capacitar-se e aperfeiçoar-se, pois sempre temos coisas para aprender. 

 Ser responsável no cumprimento dos compromissos assumidos livremente 

como voluntário. 

 Só se comprometer com o que de fato puder fazer.  

 Respeitar valores e crenças das pessoas com as quais trabalha. 

 Trabalhar de forma integrada e coordenada com a organização onde presta 

serviço. 

 Manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo. 

 Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho. 

 Usar de bom senso para resolver imprevistos, além de informar os 

responsáveis. 

 Identificar-se com a missão e os objetivos do PROJEÇÃO. 

 Ser assíduo e pontual nos dias definidos para o serviço voluntário.  

 Notificar eventuais faltas com antecedência para viabilizar sua substituição. 

 Comunicar os períodos de folga desejáveis com antecedência. 

 Participar de reuniões e cursos para os quais for indicado. 

 Não fazer fotos ou filmagens das crianças e adolescentes.  

 

   

Seja bem vindo! 

Contamos com você! 

 

Com amor, 

Equipe PROJEÇÃO 

 

 


