UM CORAÇÃO VOLUNTÁRIO
PORQUE VOLUNTARIADO IMPORTA!

a Silvia

Desafios que o voluntariado enfrenta


Consolidação da vocação transformadora do voluntariado por meio
de práticas contínuas e permanentes, com indicadores, metas e resultados;



Conscientização de que o cenário não é necessariamente feliz, que não é
simples;



Quebra dos paradigmas: “voluntariado é sacrifício”, “em voluntariado tudo é

de graça” e “que basta boa vontade”;


Gestão do programa de voluntariado de forma eficiente: com orçamento,
liderança, comunicação e ferramentas de gestão;



Falta de ações de reconhecimento e de valorização do trabalho dos
voluntários;



Adaptação à novos modelos de atuação e às variadas expectativas das
pessoas através de ações mais criativas, variadas e inovadoras

Além dos desafios...
Será que o trabalho voluntário é uma atitude ingênua e infantil de quem
acha que pode fazer a diferença com pequenas ações?
Será que é para que os próprios voluntários se sintam bem e melhor?
Será que é pela experiência de viver algo desafiador?
Será que é só trabalhar sem remuneração?

Será que o voluntariado importa?

O voluntariado importa:
Porque é oportunidade de fazer algo que ninguém
fará por mim
Fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que
me rodeiam por meio de uma atitude, uma ação.
Oferecer o que tenho de mais precioso e que é único e
invisível aos olhos: talentos, habilidades, conhecimento,
originalidade, energia e tempo.

O voluntariado importa:
Porque gera impacto em quem faz
"Há um crescente número de pesquisas mostrando que o voluntariado está
associado a melhores resultados de saúde física e mental", diz Eric S. Kim,
pesquisador da Harvard T.H. Chan Escola de Saúde Pública.
Um estudo realizado por cientistas da Universidade Carnegie Mellon nos EUA
rastreou 1.100 adultos durante quatro anos para determinar o efeito do
voluntariado sobre a pressão arterial. Descobriram que aqueles que relataram
200 horas ou mais de trabalho voluntário por ano eram 40% menos propensos
a desenvolver hipertensão do que aqueles que não se voluntariaram.

O voluntariado importa:
Porque gera impacto no coletivo
Para o Voluntário: Estímulo à capacidade de trabalhar com diferentes culturas, pessoas
e opiniões; experiência de gestão em ambientes diversos; favorece a inovação com a
busca de soluções em outros contextos; fortalece do espírito de equipe; desenvolvimento
de lideranças; gera sensibilidade para desafios globais e locais.
Para a organização espaço público e causa: a organização social, os espaços
públicos, no fortalecimento dos serviços e programas, otimização dos recursos materiais
e humanos. Traz novos saberes, talentos, conhecimentos; Aprimora seus serviços.
Amplia sua relação com a comunidade e também com seus investidores e parceiros.
Para a empresa: aumenta o grau de identificação dos funcionários com a empresa;
vínculo com Recursos Humanos: desenvolvimento de competências e habilidades
diversas; promove o relacionamento com comunidades e fortalece a imagem
institucional.
Para a comunidade: troca de experiências e competências fortalecem o
desenvolvimento social; aumento da visibilidade pela parceria com empresas
reconhecidas e capacidade de ampliar seu escopo de trabalho com o voluntariado.

O voluntariado importa:
Porque gera valor econômico

Em 2016
33.000.000 voluntários
6.336.000.000 horas
(16hs/mês)
R$253 bilhões
(R$40/hora)

http://www.vivaedeixeviver.org.br/images
/stories/download/pesquisas/5onda.pdf

ITG2002 -§ 19 - O trabalho voluntário
deve ser reconhecido pelo valor justo da
prestação do serviço como se tivesse
ocorrido o desembolso financeiro.

O voluntariado importa:
porque é oportunidade de participação de todos
Será que é só para os mais velhos que tem mais tempo
e os mais jovens que esperam créditos?

É para todos: todos temos o que contribuir e
também o que receber.

ATENÇÃO: nem todo o voluntariado é para todos!
Existe uma atividade voluntária para cada um!

O voluntariado importa:
Porque é movido pela paixão
“Com talento, ganhamos partidas. Com trabalho de equipe,
paixão e inteligência, ganhamos campeonatos.”
Michael Jordan, lendário jogador de basquete americano

• Missão grandiosa, um propósito, uma aventura responsável.
• Complementariedade, entrosamento e confiança
• Líder inspirador.
Amor e alegria!

O voluntariado importa:
Porque nos define como seres livres e humanos
Declaração suprema de amor, de dignidade, de uma ação que não é
negociada nem barganhada!
O trabalho voluntário é uma união de esforços de pessoas que
enxergam a vida diferente e que se propõe a minimizar as dificuldades
do outro, muitas vezes tão distantes de seu próprio entendimento e
convívio.
Todos juntos na construção de uma sociedade mais justa, mais
inclusiva, com mais qualidade de vida. Mais solidária e feliz; de um
mundo melhor para todos nós hoje e para as gerações futuras.
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