
Vai Valer 
a Pena

Programa de Voluntariado 



O VAI VALER A PENA é um programa estratégico de voluntariado que 

visa inspirar e mobilizar pessoas e organizações para o engajamento com 

o propósito de transformar vidas por meio do comprometimento com os 

nossos programas e projetos, com a causa em si, seja por meio de recursos 

financeiros, humanos, materiais e/ou prestação de serviços.A arte de 
impactar 

vidas!
Objetivo Geral:

Estimular a prática cidadã e o espírito de responsabilidade social, por meio 

da difusão do voluntariado organizado, incentivando o comprometimento 

dos cidadãos com questões sociais relevantes para o País.

Seja você também um agente de transformação: Vale a pena!

“Ser Voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento para causas de interesse 

social e com intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade”
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Esse programa contribui 
diretamente para os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável

Parcerias pela Meta

Esse projeto contribui diretamente para o objetivo no sentido 

em que reforçamos parcerias nacionais e multissetoriais para 

o desenvolvimento sustentável, mobilizando e compartilhando 

conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros 

para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável, bem como incentivamos e promovemos parcerias 

públicas, público privadas, privadas e com a sociedade 

civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de 

mobilização de recursos dessas parcerias.



Nosso
Desafio

Buscamos criar oportunidades para que as pessoas possam participar 

efetivamente desse movimento de solidariedade, fazendo o bem ao 

próximo, a partir de quem são, como individuo ou como sujeito coletivo.

Nossos voluntários poderão atuar nas áreas ligadas a suas habilidades e 

formação profissional, visando otimizar os resultados. O foco de atuação 

será em nossos Programas desenvolvidos no momento, a saber Acolhimento 

Livre Ser, em Santo André SP, Missão Social Sustentável, incluindo ações 

com crianças no Livre Ser Sertão, Impacto Sertão Livre, Mais Água, atuando 

diretamente no sertão do Piauí  ou com apoio nas atividades operacionais 

administrativo institucionais. Iremos registrar, mensurar e avaliar os resultados 

de todas as atividades voluntárias, com a execução e acompanhamento do 

programa de voluntariado, através da Gestão do Programa.

O Instituto Livres tem a missão de qualificar a atuação social dos voluntários 

contribuindo para o desenvolvimento das comunidades. Sua atuação se dá 

por meio da realização de parcerias, criação de projetos e programas.

“O coração de um voluntário não é medido pelo tamanho, mas pela 

profundidade de seu compromisso em fazer a diferença na vida dos outros”



Nossa
história de

voluntariado

O trabalho voluntário permeia a história do Instituto Livres, a começar por 

seu idealizador e fundador Juliano Son que, sensibilizado com a situação 

do tráfico infantil no Nepal, em 2005 gravou o CD Livres para Adorar com 

o propósito de promover e apoiar financeiramente projetos e ações que 

resgatam crianças desse sistema de violência e injustiça.

Foi assim que nasceu seu projeto musical. Ao longo dos anos, por meio das 

canções, mensagens e projetos sociais, Juliano Son foi assumindo o papel de 

promover em meio ao seu público o engajamento às causas sociais. Como 

característica de sua apresentação nos palcos, defende o compromisso 

que o ser humano deve ter com o seu próximo, entendendo isso como a 

“verdadeira expressão do amor de Deus”.

Desde então, tem se dedicado à causa social da criança, do adolescente, 
da família, de comunidades, da água para todos e de ações que promovam 
melhorias efetivas e sustentáveis na vida de pessoas desassistidas em 

quadros de alto risco social. A música tem sido instrumento de divulgação 

da causa social, pois em toda oportunidade da qual participa como 

músico ou palestrante, compartilha do contexto social, das necessidades 

e oportunidades para que a sociedade possa se envolver em ações que 

propiciem alcançarmos uma sociedade mais digna e solidária.



nossa visão
Ser uma organização de referência em projetos de 

melhorias sustentáveis no sertão brasileiro.

nossa missão
Inspirar e mobilizar pessoas para ações que 

cooperem com melhorias sustentáveis em 

comunidades do sertão brasileiro.

nossos valores
Compaixão, Espírito de Cooperação, Inovação 

Social, Transparência, Sustentabilidade, 

Compromisso, Excelência e Simplicidade.

Trabalhamos alinhados à metodologia de gestão e 

governança proposta pela Fundação Dom Cabral - 10ª 

melhor escola de negócios do mundo - a fim de garantir a 

nossos parceiros transparência e excelência nos resultados.

Todos os nossos projetos contribuem com alguns dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



Nossa
Atuação

Objetivos específicos do programa de voluntariado

• Incentivar o engajamento de voluntários em nossos projetos, 

dando liberdade de escolha quanto a causa em que desejam 

atuar e de que forma contribuirão para o melhor resultado das 

atividades propostas pelo Programa;

• Estimular profissionais de todas as áreas que queiram participar 

ativamente desempenhando funções especificas, que incrementem 

as ações realizadas em nossos projetos;

• Promover palestras, capacitação, oficinas, treinamentos e 

workshops para os voluntários, incentivando, apoiando e tornando 

o apto para atuar de forma individual e coletiva, desempenhando 

um trabalho de excelência e recorrência;

• Dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelo voluntariado     

do Instituto Livres;

• Estabelecer parcerias em prol da sustentabilidade dos programas;

• Apoiar e proporcionar troca de experiências e crescimento     

entre os voluntários;

• Formação de líderes que se tornem multiplicadores do     

Programa de Voluntariado.



Impacto
Social do

Voluntariado

• Promoção de oportunidades de exercício do voluntariado a 

nível nacional;

• Mobilização direta de recursos que promovem o 

desenvolvimento de programas e projetos

sociohumanitários e assistenciais em prol de melhorias nas 

condições de vida e dignidade de pessoas em situação

de alto risco;

• Implementação de soluções sociais que efetivamente 

transformam e façam impacto na realidade de comunidades 

do sertão brasileiro;

• Articulação de pessoas e organizações em prol de se fazer o 

bem para a nossa sociedade.

#recursos #humanos #materiais #financeiros #serviços



Benefícios 
gerais de se 
tornar um 
voluntário

Conheça os benefícios de se fazer trabalho voluntário:

• Oportunidade de aprender com os outros;

• Obter experiência dentro da área de atuação;

• Aumentar as chances de arrumar um emprego;

• Possibilidade de desenvolver ideias inovadoras;

• Satisfação, bem-estar por fazer o bem;

• Afastar se do tédio;

• Melhorar o networking;

• Aprimorar a sensibilidade e empatia;

• Transformar realidades e impactar vidas.



Reconhe-
cimento

A constatação dos benefícios que a ação voluntária gera já é, por 

si só, um forte estímulo para permanecer atuando. Porém, quando o 

mérito dessa ação é conhecido e oficialmente reconhecido, os ânimos 

parecem renovar-se.

Por isso o Instituto Livres valoriza e reconhece seus voluntários em nossa 

plataforma e redes sociais, compartilhando sua participação individual 

e coletiva, na forma de homenagens, publicação de seus depoimentos, 

a fim de também estimular a solidariedade e cidadania para outros que 

venham a se sentir inspirados.

Foram planejadas ações específicas voltadas para a valorização 

do engajamento dos voluntários, como o Clube de Vantagens do 

Voluntário, reuniões periódicas, descontos nos eventos e cursos 

promovidos pelo Instituto Livres, além do recebimento periódico de 

informativo das ações realizadas pelos voluntários do Instituto.



Como
Fazemos

Buscamos criar várias oportunidades para que as pessoas possam participar 

efetivamente desse movimento de solidariedade e amor ao próximo, em 

prol de um bem maior a partir de sua disponibilidade e disposição seja ela 

de natureza material, humana, financeira ou de serviços.

Desenvolvemos também oportunidades voltadas às empresas que desejam 

atuar de forma responsavelmente social, como também às igrejas que 

desejem se envolver de forma efetiva, vislumbrando resultados efetivos de 

transformação social em comunidades carentes. Nos dispomos a ser um 

braço social dessas entidades e organizações.

O Vai Valer a Pena consiste em um programa de voluntariado em que o 

interessado pode investir recursos, patrocinar ações e eventos específicos, 

atuar nos projetos in loco, dedicar seu conhecimento na promoção 

de melhorias para os projetos, e fazer parte da equipe contribuindo no 

advocacy, comunicação, gestão, desenvolvimento humano, ferramentas 

digitais, entre tantas outras opções de adesão.



O que preciso 
saber para ser 

voluntário?

Como se tornar Voluntário Vai Valer a Pena?

• Ter mais de 18 anos;

• Preencher a Formulário de cadastro no site do Instituto livres, 

sinalizando a área de interesse; Clique aqui e acesse

• Passar por entrevista com o Coordenador do Programa de 

Voluntariado, conforme as necessidades forem surgindo;

• Conhecer as frentes de trabalho disponíveis no site, no quadro de 

atividade para voluntários;

• Assinar o Termo de Adesão de Trabalho Voluntário, apresentando 

cópia dos documentos: RG, CPF e comprovante de residência, que 

será enviado ao e-mail do interessado e do Código de Conduta;

• Cumprir o período de adesão proposto, recebendo treinamento e 

capacitação que se fizerem necessários através do Coordenador 

do Voluntariado;

• Participar das reuniões propostas pelo Coordenador do Programa 

para alinhamento das ações estratégias, mantendo a qualidade do 

trabalho voluntário;

• Se manter atualizado sobre as notícias divulgadas pelo Instituto Livres, 

através da nossa Newsletter, para os voluntários;

• Compreender a Lei do Voluntariado nº 9.608, de 18.02.98.

https://institutolivres.org.br/programas/vai-valer-a-pena/


Treinamento e
capacitação

Os voluntários envolvidos no Programa de Voluntariado Vai 
Valer a Pena, participarão de treinamento e capacitação 

presencial ou a distância antes de iniciarem as ações propostas, 

sempre que se fizer necessário.

O objetivo dessa capacitação é levar conhecimento, esclarecer 

dúvidas, apresentar as diretrizes, oportunidades de participação, 

direitos e deveres do voluntário e a estrutura do Programa.

O participante receberá todas as informações e instruções 

necessárias para o bom desempenho e desenvolvimento de suas 

atividades em prol da causa junto ao Instituto Livres.



O Treinamento/
Capacitação 
será realizado

• Na sede do Instituto Livres, diretamente pela equipe gestora e/ou 

especialistas convidados;

• Através de cursos presenciais e online, que os voluntários terão que se 

cadastrar para ter acesso, aderindo assim, ao treinamento;

• Com duração, período e frequência estabelecidos de acordo ao 

conteúdo programático, disponibilizado na nossa plataforma;

• de maneira específica para cada ação, onde o voluntário será informado 

e instruído sobre todas as necessidades e estratégias do projeto;

• Entrega de certificado na conclusão dos cursos disponibilizados;

• Acompanhamento periódico junto à comunidade e ao responsável 

pelo projeto em que o voluntário está atuando para garantir o melhor 

desempenho das atividades, dando suporte e tirando dúvidas, tornando 

melhor a experiência de voluntariado.



Comunicação

A comunicação é uma importante ferramenta de captação de voluntários, 

engajamento e prestação de contas sobre as ações realizadas, por isso 

nosso canal será através da plataforma já existente no site do Instituto 

Livres, em Voluntário Vai Valer a Pena, onde será feito o cadastro digital, 

destacando a área de interesse, acesso ao nosso quadro de atividades 

para voluntários, direcionando a área de atuação e em qual programa 

gostaria de se engajar.

Faremos contato por telefone, e mail ou via WhatsApp, para uma entrevista 

com intuito de que a Coordenação do Programa identifique o perfil do 

voluntário e o direcionamento para sua melhor atuação.

Toda oportunidade será amplamente divulgada nas redes e plataformas 

digitais do Instituto Livres a fim de que muitos possam se planejar e aderir às 

ações e campanhas propostas em prol da nossa causa.



Outros 
benefícios para 

o voluntário

• Será divulgado o Calendário do Voluntariado em nosso site e 

encaminharemos via e-mail para todos os interessados cadastrados 

com as atividades propostas para todo o ano, promovendo mais 

envolvimento e oportunidades de adesão ao Programa;

• Oferecer ao voluntário, a participação no Clube de benefícios do 

Voluntariado, onde o voluntário obtém descontos nos mais diversos 

estabelecimentos comerciais;

• Recebimento periódico da Newsletter, com as principais ações               

do Instituto Livres;

• Receber descontos especiais em cursos e eventos realizados                  

pelo Instituto Livres.

Benefícios na adesão de empresas ao programa de voluntariado:

• Agregar valor à marca;

• Mudança de como o cliente da empresa vê o estabelecimento;

• Dedução em Imposto de Renda*;

• Incentivos Fiscais para empresas que investem em projetos sociais*;

• Sentir-se bem, impactando vidas e transformando realidades.



Código de 
conduta do 
voluntariado

O Código de Conduta do Voluntariado é uma instrução que normativa a ação 

voluntária, apresentando direitos e deveres do voluntário e da instituição.

O voluntariado deve estar sujeito à obediência do Código de Conduta 

que versa as normas de conduta e procedimentos durante o período do 

exercício da função porque requer grande senso de responsabilidade, 

interesse e profissionalismo.

Existe para garantir a qualidade do trabalho, pontualidade e assiduidade, a 

participação em reuniões, treinamento e eventos, uso de equipamentos da 

organização, forma de agir com parceiros, colaboradores, funcionários e as 

crianças/adolescentes atendidos.

O trabalho do voluntário é complementar, pois presta seu trabalho com amor 

e dedicação. Ainda assim, o trabalho deve ser realizado com consciência, 

responsabilidade e comprometimento.



1. Conhecer e identificar-se com a missão, 

visão e valores do Instituto Livres;

2. Ser assíduo e pontual nos dias definidos 

para o trabalho voluntário;

3. Notificar eventuais faltas com 

antecedência;

4. Notificar afastamentos por motivos de 

saúde, férias, licenças e viagens com 

antecedência;

5. Cumprir com atenção todas as tarefas no 

descritivo de suas funções como voluntário;

6. Aceitar supervisão, controle e interferências 

de seu coordenador, zelando pela       

imagem da instituição;

7. Trabalhar em harmonia com a diretoria, 

coordenação e equipes;

8. Não usar o nome do Instituto Livres 

para obter vantagens pessoais e de                

forma imprópria;

O voluntário 
do Programa 
Vai Valer 
a Pena do 
Instituto Livres 
deverá:

9. Manter atualizado endereço, e-mail      

e telefone;

10. Comunicar com antecedência de 

15 dias a Coordenação os casos de 

afastamento ou desligamento;

11. Jamais divulgar outros serviços 

ou produtos quando estiver 

representando o Instituto Livres;

12. Zelar pelos equipamentos e estrutura 

do Instituto, visando sempre a 

economia e bom uso dos recursos;

13. Qualquer sugestão e solução 

deve ser levada à Coordenação 

do Voluntariado, que irá avaliar 

com você a aplicabilidade ou 

implementação da ideia sugerida.



• Administração

• Arquitetura

• Auditoria

• Cabelereiro

• Captação de Vídeo

• Construção Civil

• Contabilidade

• Criação de Conteúdo

• Dança

• Desenvolvimento de APP

• Design Gráfico

• Diagramador

• Direção de Arte

• Direito

• Edição de Vídeo

• Educador Social

• Eletrônica

• Engenharia

• Especialista em Incentivos Fiscais

• Manutenção Geral

• Marketing

• Marketing Digital

• Materiais Gráficos (Impressões)

• Medicina

• Midia Social (Estratégia, 

Planejamento, Relacionamento etc)

• Mobilização de Recursos

• Motorista

• Música

• Nutrição

• Odontologia

• Pedagogia

• Pesquisador

• Pintura

• Psiquiatria

• Planejamento Estratégico

• Produção de Eventos

• Professor (a)

• Programação Web 

• Psicologo

• Psicopedagoga (o)

• Publicidade

• Recursos Humanos

• Redação

• Roteirista

• Direção de Cinema

• Teatro

• Tecnologia da Informação

• Tradução de Conteúdos (Linguas)

• Webdesign

Áreas de Interesse:



(11) 98542-6677
(11) 2532-7747

contato@institutolivres.org.br

Rua Dom José de Alarcão, 55
7º Andar

Bairro Ipiranga – SP
CEP: 04208-040


