Banco de
Voluntariado
Dar as Mãos

A sua participação
pode fazer a diferença!
Entidade Promotora

VOLUNTARIADO
Voluntariado é o conjunto de ações de interesse
social e comunitário realizadas de forma
desinteressada por pessoas, no âmbito de
projetos, programas e outras formas de
intervenção ao serviço dos indivíduos, das
famílias e da comunidade desenvolvidos sem
fins lucrativos por entidades públicas ou
privadas.
O voluntariado deverá ser enquadrado por uma
instituição/Serviço.
(Lei nº 71/98 de 3 Novembro)

PRINCÍPIOS
O Voluntariado obedece aos princípios da
solidariedade, da participação, da
cooperação, da complementaridade, da
gratuitidade, da responsabilidade, da
convergência e da defesa dos Direitos
Humanos.

OBJETIVOS
Potenciar o envolvimento da
sociedade civil nas causas sociais,
económicas, ambientais e em
situação de crise/calamidade e/ou
vulnerabilidade social;
Contribuir para a melhoria da
qualidade dos serviços prestados
pelas Instituições/Serviços;
Sensibilizar e motivar a população
do concelho de Pombal para uma
intervenção mais ativa na sociedade;
Maximizar o potencial dos
contributos dos/as voluntários/as
nas instituições onde desenvolvem a
sua atividade voluntária;
Formar e qualificar voluntários/as
na área de intervenção das
instituições/serviços.

O Banco de Voluntariado teve início
em 2012, com um protocolo de
parceria entre a APEPI e várias
instituições do Concelho de Pombal.

ENTIDADES PARCEIRAS DO BANCO
APRAP - Associação de Pensionistas, Reformados e
Aposentados de Pombal
Associação Sócio-Cultural, Recreativa e Educativa da
Cumieira e Circunvizinhos
Associação Alzheimer Portugal - Delegação Centro
Associação Centro Social de S. Pedro
ATLAS - Associação de Cooperação para o
Desenvolvimento
Centro Social de Carnide
Centro Social e Paroquial de Almagreira
CERCIPOM- Cooperativa de Ensino e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados de Pombal
Cruz Vermelha - Delegação de Pombal
Freguesia de Pombal
Fundação Dr. J. Lourenço Júnior
Município de Pombal

O Banco de Voluntariado assenta
numa metodologia de trabalho em
rede e parceria. Todas as
Instituições da Comunidade
podem aderir a este projeto.

INSCREVA-SE:
APEPI
Largo do Arnado
3100-548 Pombal
Telefone: 236 213 268
E-mail: apepi-ipss@sapo.pt

CLDS 4 G - Rosa dos Ventos
Rua Filarmónica Artística nº 41
3100-428 Pombal
Telefone: 236 024 195/
910 731 260/1

Site: www.apepi.pt
Siga-nos no Facebook em:
APEPI - Banco de Voluntariado Dar as Mãos
CLDS 4G Pombal

