ATIVIDADES DO VOLUNTARIADO VAI VALER A PENA – VVP
Refer: MAIO 2019

ATIVIDADES

1

Projeto Celebrações do Bem
Uma das formas de contribuir com o Ins;tuto Livres é tornando o seu aniversário/ casamento/bodas um
momento que es;mula a solidariedade e transformação social. Você se propõe a receber os presentes
em forma de doação para os projetos do Ins;tuto Livres, e nós cuidamos de todo o processo de doação.

PROGRAMAS E PROJETOS

FREQUÊNCIA

AGENDA

Acolhimento Livre Ser,
Mais Água, Impacto Sertão
Livre, Ins;tuto.

Pontual

Esta a;vidade pode ser feita
a distância.

Conseguir novos doadores/parceiros para o InsNtuto
2

Acolhimento Livre Ser,
Sempre que
Esta a;vidade pode ser feita
Mais Água, Impacto Sertão
houver
a distância.
Livre, Ins;tuto.
oportunidade

Prospectar novos parceiros para o Ins;tuto Livres (pessoas Usicas, empresas e en;dades).

Apoio na divulgação de campanhas e eventos
3

4

Divulgar os programas do Ins;tuto Livres e campanhas a;vas em eventos e redes sociais para o seu
networking.

Acolhimento Livre Ser,
Mais Água, Impacto Sertão
Livre, Conferência Livres,
Ins;tuto.

Por período

Esta a;vidade pode ser feita
a distância.

Conforme
demanda

Seg a Dom

Acolhimento Livre Ser,
Crianças Livres, Mais Água,
Impacto Sertão Livre,
Ins;tuto.

Pontual

Seg a Dom

Ins;tucional - todos os
programas

Pontual

Seg a Sáb

Crianças Livres,
Conferência Livres,
par;cipações da Banda,
Mais Água, Impacto Sertão
Livre.

Pontual

Seg a Sáb

Acolhimento, Crianças
Livres, Conferência Livres,
Mais Água, Música,
Impacto Sertão Livre.

Pontual

Seg a Sáb

Ser co-anﬁtrião de um "Agente de Missão Social"
É uma excelente oportunidade de conhecer melhor o serviço do Ins;tuto Livres. Você recebe e acolhe
Impacto Sertão Livre, Mais
nosso Agente em sua casa/cidade/igreja, podendo acompanhar de perto nosso trabalho e transformação
Água, Ins;tuto.
social que temos promovido em nossos programas.
Conseguir reuniões individuais para apresentarmos o InsNtuto Livres para empresários

5

Apresentar o Ins;tuto Livres para empresários aﬁm de prospectar parcerias como patrocinadores,
parceiros ou apoio em campanhas (reuniões em empresas ou eventos).

Conseguir de 10 a 30 min em eventos/reuniões para a divulgar o InsNtuto Livres
6

Apresentação sobre o Ins;tuto Livres por alguém da equipe, agentes ou voluntários em qualquer local
que reúnam mais de 15 pessoas (grupo de amigos, eventos, palestras, conferências, celebrações).
Fotógrafo voluntário

7

Realizar serviço de fotograﬁa, registrando eventos, par;cipações e os programas (desenvolvimento dos
projetos) e entregando as imagens tratadas para o responsável da área.

Produção e/ou edição de pequenos videos sobre histórias dos Programas e Projetos
8

Criar conteúdos audiovisuais que mostrem a nossa causa e engajem parceiros para o Ins;tuto Livres.
Material para as redes sociais e canal youtube com o intuito de divulgar o Ins;tuto Livres.

Apoio na criação de conteúdo relevante

9

10

Criação de conteúdos relevantes e atra;vos sobre as nossas causas e programas que possam ser
divulgados em nossos canais de comunicação (ar;gos, entrevistas, noecias, cases, matérias sociais).

Apoio administraNvo para a equipe do InsNtuto Livres
Auxiliar a equipe com as a;vidades administra;vas e de operacões. (escritório, TI, educador social,
emprendedorismo, MKT, comunicação, metodologias sociais, psicologos, pedagogos, RH, design).

Acolhimento, Crianças
Livres, Conferência Livres,
Mais Água, Música,
2x por semana
Impacto Sertão Livre,
Terceiro Setor.

A;vidade pode ser feita à
distância

Ins;tuto Livres

1x por semana
ou conforme
demanda

Seg a Sex

Acolhimento, Advocacy,
Crianças Livres,
Conferência Livres, Mais
Água, Impacto Sertão
Livre.

1x por mês ou
conforme
demanda

Seg a Sáb

Ins;tuto Livres

4x por ano

Seg a Sáb

Acolhimento Livre Ser,
Ins;tuto Livres

2x por semana
Sob demanda

Seg a Sex
Feito à distância

Palestrantes para Treinamento dos voluntários, equipe de liderança, agentes sociais e educadores do
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12

13

14

15

Se disponibilizar a compar;lhar seu conhecimento no programa de formação do Ins;tuto, programas e
projetos, bem como beneﬁciados, trabalhando temas como: educação ﬁnanceira, relação entre pais e
ﬁlhos, redes sociais, educação infan;l, desenvolvimento de vinculos familiares, carreira, entre outros que
tenham aderência ao nosso publico e causa.
Mentoria com Voluntarios e interessados na formação social.
O Projeto de Mentoria busca promover uma troca produ;va entre mentores e voluntários colaboradores
visando a formação de novas lidedranças, crescimento e ediﬁcação de todos.
Instrutor ou especialista inglês e/ou redação .
Dar aula para os beneﬁciários dos programas do Ins;tuto Livres.
Tradução dos materiais ins;tucionais (apresentações e site, peças de posts).
Médicos e outros proﬁssionais da saúde (psicologo, nutricionista, ﬁsioterapia, fono)
Par;cipar das edições do impacto fazendo atendimentos gratuitos às comunidades.
Atendimento de colaboradores e/ou crianças beneﬁcadas do Ins;tuto Livres (valor social).
Voucher da Saúde Solidária (doar valor da consulta em prol do Ins;tuto - consulte nossa equipe).
DenNstas
Par;cipar das edições do impacto fazendo atendimentos gratuitos às comunidades. Doar material
Atendimento de colaboradores e/ou crianças beneﬁcadas do Ins;tuto Livres (valor social).

1

Impacto Sertão Livre
Acolhimento, Ins;tuto
Acolhimento, Mais Água,
Ins;tuto.

Impacto Sertão Livre
Acolhimento, Ins;tuto

2x por ano
10 dias em janeiro ou julho
Sob demanda
Seg a Sex
Conforme
Sem sair do consultório
disponibilidade

2x por ano
Sob demanda

10 dias em janeiro ou julho
Seg a Sex
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16

Voucher da Saúde Solidária (doar valor da consulta em prol do Ins;tuto - consulte nossa equipe).
Medicamentos e material de atendimento de saúde
Doação de medicamentos e material de atendimento que são u;lizados nas comunidades sertanejas. Os
voluntários médicos dão a receita e nossa equipe fornece os medicamentos disponiveis conforme
receitas. Material (touca, luvas, afastador, instrumentais, etc.)
Doação de medicamentos recorrentes no trato com crianças e adolescentes.
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Engenharia e Arquitetura
Proﬁssionais que possam nos auxiliar em projetos de ajustes e reformas nas Casas e na construção do
espaço de socialização no sertão. Projetos de reaproveitamento do rejeito da água tratada no sistema
dessalinizador e abrigo do sistema ou perfuração de poços.

Acolhimento, Mais Água,
Ins;tuto.

Conforme
disponibilidade

Sem sair do consultório

Impacto Sertão Livre

2x por ano

Janeiro e Julho

Acolhimento Livre Ser

Recorrente

Jan a Dez

Acolhimento Livre Ser,
Mais Água, Impacto Sertão
Livre.

Pontual

Seg a Dom

Acolhimento, Mais Água,
Ins;tuto.

Conforme
disponibilidade

Seg a Sáb

Acolhimento Livre Ser e
Crianças Livres.

2x por mês

Seg a Sex

Ins;tuto Livres

Mensal

Seg a Sex

Salões de Beleza
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Voucher da Beleza Solidária (doar valor do serviço em prol do Ins;tuto - consulte nossa equipe).
Captar materiais e organização a biblioteca e brinquedoteca
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Cuidar das listas de materiais e captar novos livros e brinquedos, incluindo os pedagogicos.
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Manutenção de computadores, redes, desenvolvedores e App
Revisão dos computadores e avaliação de Backup, rede do Ins;tuto e laboratório de informá;ca.
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Aconselhamento psicológico
Proﬁssionais atendimento e acompanhamento dos acolhidos e proﬁssionais do Ins;tuto.

Acolhimento Livre Ser

2x por semana

Seg a Sáb
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Psicólogo para encontro grupal quinzenal com os responsaveis dos acolhidos
Proﬁssional para realizar encontros quinzenais com acompanhamento dos grupos familiares.

Acolhimento Livre Ser

2x por mês

Seg a Sáb

23

Professores especialistas em acolhimento infanNl
Proﬁssional para realizar treinamento prá;co com equipe de educadores e lideres.

Acolhimento Livre Ser

Trimestral

Seg a Sáb

Acolhimento Livre Ser,
Mais Água, Impacto e
Ins;tuto

2x por ano

A deﬁnir

Bazar ou eventos com propósito social
24

Realizar um bazar, conferência ou evento que tenha recursos rever;dos em prol do ins;tuto Livres e seus
programas.
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