UM FUTURO:
RECRUTAMENTO
PROJETO SOCIAL E DE VOLUNTARIADO
BAIRRO DAS ENGUARDAS
DEPARTAMENTO SOCIAL - VOLUNTARIADO

UM FUTURO – O QUE É?
É um projeto de cariz social e de voluntariado que tem como objetivo a criação de
um ponto de ligação entre a comunidade e o mundo estudantil, cujo o foco central
é melhorar o dia-a-dia dos residentes do Bairro Social das Enguardas.

A missão da AAUM é incutir nos estudantes da Universidade do Minho
competências de desenvolvimento pessoal, interpessoal e social permitindo-lhes
interagir com diferentes realidades potenciando a responsabilidade, o
empreendedorismo e o serviço cívico dos mesmos. Em contrapartida, os
residentes do bairro serão os agentes que permitirão aos estudantes desenvolver
as competências mencionadas e usufruirão de um plano estimulador ao nível da
cultura, da ciência, da pedagogia e da saúde.

DESCRIÇÃO DA
INTERVENÇÃO:
•

Acompanhamento escolar das crianças e adolescentes;

•

Iniciativas pedagógicas, desportivas e culturais para as crianças;

•

Aconselhamento familiar;

•

Aconselhamento ao nível da saúde e apoio social de acordo com as
necessidades do público alvo.

OBJETIVOS:
Para os estudantes

Para os residentes do bairro

▪ Promoção de desenvolvimento pessoal,
interpessoal e social dos estudantes,
permitindo interagir com diferentes realidades.

▪ Promover a educação nos mais jovens,
através da criação de um ponto de ligação
entre a comunidade e o mundo estudantil.

▪ Promoção de responsabilidade social dos
estudantes assim como estimulação do serviço
cívico.

▪

▪ Promoção da aquisição de competências e
conhecimentos com oportunidades na
resolução de problemas.

Usufruir de atividades diversificadas num
plano cultural, científico e pedagógico
diversificado.

▪ Promoção de envolvimento e cooperação na
comunidade.

RECRUTAMENTO – O QUE É?
Consiste na seleção de um grupo de voluntários que sejam estudantes da Universidade
do Minho e que cumpram todos os requisitos para fazer parte integrante deste projeto:
• Sentido de responsabilidade;
• Facilidade de relacionamento interpessoal;

• Capacidade de trabalho em equipa;
• Aptidão para lidar com crianças;
• Pontualidade;
• Capacidade de adaptação e de aprendizagem;
• Espírito Crítico.

ETAPAS DO RECRUTAMENTO
1º Inscrição no formulário;
2º Entrevista para seleção dos voluntários;
3º Formações formais e informais para enquadrar a equipa selecionada.

DISPONIBILIDADE DO
VOLUNTÁRIO:
Estes voluntários terão que apresentar uma disponibilidade para o projeto para:
•

No mínimo de 3 a 4h semanais, podendo estas horas serem divididas durante a
semana ou apenas num dia;

• Atividades extraordinárias para dias especiais, onde serão reunidos todos os
voluntários (por exemplo: dia 1 de junho - dia da criança);
• Reuniões pontuais para acompanhamento e prestação de feedback
relativamente ao trabalho desenvolvido;
• Formações ocasionais com o intuito de melhorar a prestação do voluntário nas
suas dinâmicas.

PRINCIPAIS TAREFAS
DO VOLUNTÁRIO:

•

Apoio/colaboração na dinamização de atividades de desenvolvimento pessoal e
social com os intervenientes;

•

Dinamizar e participar nas diversas atividades de motricidade, cooperação,
comunicação, entre outros temas que permitam o desenvolvimento de
competências;

•

Integrar em reuniões pontuais do projeto;

•

Participar ativamente em sugestões de ideias/ estratégias para potenciar o
trabalho junto das crianças e os habitantes do bairro;

•

Ser um agente com uma motivação de concretizar e implementar a maioria dos
objetivos principais do projeto.

DIREITOS E DEVERES DO
VOLUNTÁRIO:
•

Ter acesso a programas de formação inicial (geral e específica) e contínua, tendo em
vista o aperfeiçoamento do seu trabalho voluntário;

•

Ter ambiente de trabalho favorável e em condições de higiene e segurança;

•

Estabelecer contacto com a entidade com quem colabora no programa de voluntariado
que regule as suas relações mútuas e o conteúdo, natureza e duração do trabalho
voluntário que vai realizar;

•

Assegurar a correta utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos e
utensílios colocados aos seu dispor;

•

Enquadrar-se no regime do seguro obrigatório;

•

Ser reembolsado das importâncias despendidas no exercício de uma atividade
programada pela organização promotora, desde que inadiáveis e devidamente
justificadas;

•

Não representar a organização promotora de voluntariado, se para tal não estiver
mandatado;

•

Ser reconhecido pelo trabalho que desenvolve com certificação;

•

Responder aos princípios deontológicos por que rege a sua atividade, respeitando a
vida privada e a dignidade da pessoa que acompanha;

•

Participar nas decisões que dizem respeito à atividade voluntária que pratica.

OBJETIVO:
• Construção da primeira equipa de voluntários do projeto UM Futuro;
• Criação de uma forte ligação com as crianças e a comunidade do Bairro das Enguardas;
• Mentores dos próximos equipas multidisciplinares de voluntários do projeto.

INFORMAÇÕES:
- LOCAL: Bairro Social das Enguardas, São Vítor Braga

1º FASE – LOCAL: Escola Básica do 1.º ciclo com Jardim de
Infância das Enguardas

- COORDENAÇÃO: Associação Académica da Universidade do
Minho Departamento Social Voluntariado

voluntariado@aaum.pt | aaum@aaum.pt
Rua D.Pedro V 88 , 4710 Braga, Portugal
+351 253 273 359
Rua de Francos – Azurém, 4800-042 Guimarães, Portugal
+351 253 515 157

