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Propósito
MOBILIZAR pessoas
para articular
soluções e recursos
a fim de impulsionar
transformações positivas
na sociedade.

CONECTAMOS
com oportunidades

DESENVOLVEMOS
projetos de impacto social
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DESPERTAMOS
para a atuação social

Guia do voluntario Atados

E como
a gente faz isso?
Possuímos uma PLATAFORMA ONLINE onde
organizações, movimentos e coletivos sociais
divulgam suas vagas de voluntariado para
uma rede de milhares de pessoas interessadas
em fortalecer suas ações - tudo isso de forma
gratuita! :)

Também realizamos PROJETOS AUTORAIS
DE IMPACTO SOCIAL e encontros para

fortalecimento da rede do terceiro setor.
Para sustentar as nossas atividades
e funcionamento, oferecemos SERVIÇOS
DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL,
gestão e consultoria em responsabilidade
social para empresas privadas.
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Princípios
e valores

SOMOS
COMPROMETIDOS
Identificamos demandas

FAZEMOS ACONTECER

e problemas para trazer

Arregaçar as mangas

soluções comprometidas com

e colocar a mão na massa é

transformações positivas.

o que faz nosso coração bater.
Tiramos projetos do papel
e aprendemos com eles.

S O M O S C R I AT I V O S
Estamos em constante

F A Z E M O S J U N TO S

transformação. Adoramos desafios

Acreditamos no poder da nossa

e cocriamos projetos inovadores.

rede para chegarmos mais longe.

CUIDAMOS DAS
NOSSAS REL AÇÕES
Praticamos a empatia, a escuta
e o respeito no nosso dia a dia.

SOMOS PLURAIS
Acreditamos que as diferenças
nos tornam mais fortes.
#JuntandoGenteBoa

DICAS
1. Pratique sempre a escuta ativa e empatia. Se permita
enxergar a pluralidade das pessoas e suas diferentes
vivências;

Mas o que isso significa? Que a nossa rede possui
diferentes valores, crenças e jeitos de existir no mundo!
A DIVERSIDADE QUE VOCÊ IRÁ ENCONTRAR PODE SER:

2. Deixe de lado estereótipos e preconceitos. Esteja ciente
que você estará em contato com pessoas e realidades
distintas da sua e essa é uma grande oportunidade para
aprender;
3. Nós temos liberdade de expressão, mas não para
ofender e agredir outras pessoas. Por isso, tome bastante
cuidado com as palavras, pois elas podem machucar.
Pratique o respeito e exija o mesmo de volta!

etária • racial / étnica • sexual • gênero • pessoas com deficiência

😉

Dentre muitas outras! E a cada um desses grupos
deve ser garantido o direito ao respeito!

4. Não entendeu ou não sabe como falar algo sem soar
ofensivo? Pesquise, vá atrás de conhecimento! Quanto mais
você reconhece seus privilégios, se conecta com outras
realidades e consome conteúdo, mais você aprende com a
diversidade e se torna uma pessoa inclusiva.

LEMBRETE
Os projetos e organizações sociais trabalham com pessoas
em situação de vulnerabilidade social. Isto significa que

Nós do Atados somos contra qualquer tipo de

o contexto econômico e/ou social em que elas vivem de

discriminação. Separamos essas dicas para que você

alguma maneira as colocou em risco. Então, lembre-se:

saiba como lidar com toda essa diversidade com

nosso trabalho ao apoiar estes projetos é impulsionar

respeito e responsabilidade:

as iniciativas e reduzir as situações de violência.
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O VOLUNTARIADO
É FEITO DE DIVERSIDADE!

O que
o voluntariado
traz?

MAIS BRAÇOS

VO N TA D E
FORÇA DE

escolher
O voluntário pode
mais tem
a organização que
resses
a ver com seus inte
agregar
e que mais possa
des.
com suas habilida

O DE REDE

a-se
O voluntário torn
amplia
um multiplicador e
a rede de pessoas,
idéias e recursos.

O que
você ganha?
TROCAS e novas
perspectivas de
experiências
e vivências
EMPATIA pelas
histórias de vida
com as quais se
conecta
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Pode desenvolver os
mais diversos tipos de
atividades dentro
de uma organização.

AMPLIAÇÃ

CONEXÃO
com outras
histórias de
vida

O que você pode fazer em nossa
plataforma de voluntariado?

E o que fazer para
ter uma experiência
de voluntariado
incrível?

PA R A O N G S
•

identificar as demandas

•

abrir vagas de voluntariado

•

preparar o voluntário e mantê-lo informado

•

acompanhar a ação

Acreditamos no voluntariado como
uma ferramenta de transformação social,
de troca, e uma das formas de realização
de uma cidadania ativa e participativa.

PA R A VO L U N TÁ R I O S

É uma oportunidade de desenvolver novas

•

ganhar experiência, exercer a empatia,

buscar uma vaga de voluntariado (por
habilidade, causa, disponibilidade ou região)

•

estar em contato com a organização envolvida

•

engajar e fazer parte de uma ação de
voluntariado \o/

habilidades e capacidade de comunicação,
aprender e se inspirar com pessoas que
resistem e criam, que acreditam
e colaboram para um mundo melhor.
E para que tudo isso aconteça, temos
algumas dicas:
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A plataforma
Atados

1.

2.

3.

Pesquise, pergunte, pratique a escuta
ativa, saiba sobre a história, a causa,
os sonhos, as metas e os desafios da
organização que você escolheu.
Troque o máximo de informações com
a organização. Saiba dialogar, seja
transparente, manifeste suas satisfações
e insatisfações, seja flexível e respeite
a diversidade de valores, opiniões
e crenças existentes na instituição.
Responsabilidade, pontualidade
e comprometimento sempre.
A organização está contando com você!
Só se comprometa com o que puder
realizar, e informe, imediatamente,
quando algum imprevisto acontecer.

4.

5.

6.

Só se comprometa com o que puder
realizar. A sua área de atuação e horários
serão determinados de acordo com suas
aptidões e interesses.
Caso não possa dar continuidade às
atividades, avise a organização o quanto
antes para que ela possa encontrar outro
voluntário. Abandonar o compromisso
assumido sem aviso é prejudicial a todo
o ecossistema!
Desfrute e viva intensamente o programa,
a entrega é essencial e você ganhará muito
com essa experiência! Existem milhares de
projetos sociais incríveis que precisam ser
conhecidos e divulgados, seja parte disso!
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ANOTA AÍ
AS DICAS!

Entenda como surgiu a cultura do
voluntariado no Brasil e como ela foi
sendo construído ao longo dos anos.

Anos 60 e 80: ONGs
Surgimento de organizações de caráter
filantrópico e assistencial que se uniram
às organizações comunitárias e aos
movimentos sociais para serem porta-vozes
dos problemas sociais. Exemplos: APAE

Século XVI: Igrejas
Organizações religiosas introduziram

e Pastoral da Criança

o voluntariado através de instituições
ligadas à saúde.

Anos 80 - dias atuais: redes
Anos 30 a 60: Estado
Durante a Era Vargas, o Estado

O terceiro setor passa a ser
formado por organizações,

começa a olhar para questões sociais

movimentos e coletivos sociais,

e são estabelecidas políticas públicas

como um vetor de mudança

de assistência social. Em 1942, é criada

e de desenvolvimento social,

a Legião Brasileira de Assistência.

a partir de conexões em rede.
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Uma breve introdução
ao Voluntariado no Brasil

Lei No. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário
e dá outras providências.

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser
ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar
no desempenho das atividades voluntárias.

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão
estar expressamente autorizadas pela entidade a que for
prestado o serviço voluntário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

Art. 1o Considera-se serviço voluntário, para os fins desta

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física
a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição
privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de

· A lei prevê a assinatura de um termo de adesão entre a

organização e o voluntário, com a descrição das atividades,
sua periodicidade e a expressa declaração de ambas as partes
da natureza voluntária dos serviços que serão prestados.

assistência à pessoa. (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016)
Dica: Defina um processo com começo, meio e fim, para que não

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista
previdenciária ou afim.

exista problema de configuração de vínculo empregatício e para
que o voluntário entenda o compromisso que estará assumindo.

· Despesas decorrentes do serviço voluntário podem ser
ressarcidas, se alinhadas anteriormente com a instituição.”

Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante
a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública
ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele
devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.

“Esta lei foi criada no ano de 1998 e sofreu alterações com o tempo.
Você pode conferir na íntegra no QR code ao lado.” QR CODE:
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Lei do
Voluntariado

E aí, bora sair do sofá?
Encontre sua vaga aqui!

www.atados.com.br

