Voluntariado Cascais2018
O que é o Projeto Voluntariado Cascais2018?
O Projeto Voluntariado Cascais2018 dá a oportunidade aos jovens de
contribuírem para a implementação de atividades integradas no programa da
Cascais2018: Capital Europeia da Juventude.
Através do seu trabalho voluntário, os jovens poderão viver experiências
gratificantes, contactar com pessoas, ampliar as suas relações sociais e
desenvolver competências a nível pessoal num espírito de participação e
cidadania.

Como funciona o Projeto Voluntariado Cascais 2018?
A participação dos jovens destina-se a atividades de natureza essencialmente
prática, englobadas em atividades pontuais e de curta duração integradas no
Programa Cascais 2018, variando de acordo com a especificidade do evento
concreto.
Para poderem participar nos Projetos, os jovens devem inscrever-se na Bolsa
de Voluntários Cascais 2018, cujas inscrições estão abertas ao longo de todo o
ano.
Os voluntários desta Bolsa vão recebendo, ao longo do ano, através de email a
divulgação das oportunidades específicas de voluntariado que vão surgindo
ligadas a eventos e atividades, às quais apenas os membros da bolsa se poderão
candidatar.
Os jovens inscritos na Bolsa serão obrigados a participar numa Formação Geral
de Voluntariado, tendo em vista o desenvolvimento de competências e a sua
integração neste Projeto, bem como aquisição de conhecimento sobre o trabalho
desenvolvido no âmbito da Cascais 2018. Apenas os voluntários com esta
Formação poderão ser chamados para participar nos eventos.
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Perfil do Voluntário


Ter entre 15 e 30 anos;



Ter disponibilidade e vontade em colaborar;



Ter sentido de responsabilidade;



Ser empático;



Assumir compromisso de representação do espírito Cascais 2018;



Para algumas tarefas específicas, o voluntário terá ainda que ter
conhecimentos de línguas estrangeiras.

Quero ser Voluntário
“O voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se
compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a
realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora”. (in
Lei nº 71/98 de 3 de Novembro)
Para ser Voluntário Cascais 2018, o primeiro passo é a inscrição na Bolsa de
Voluntários, feita através do formulário disponível em www.cascais2018.eu. Os
jovens menores de idade deverão apresentar autorização para a participação no
projeto assinada pelo encarregado de educação.
Estando inscritos na Bolsa, os jovens poderão depois candidatar-se às
oportunidades de voluntariado que vão surgindo.

Direitos do voluntário
a) Uma bolsa de apoio às despesas pessoais de alimentação e deslocações
por cada hora de prestação de trabalho, no valor de 3,50€/hora. Caso o
participante seja menor de idade, o pagamento será efetuado ao
Encarregado de Educação;
b) Dispor de um cartão de identificação de voluntário;
c) Seguro de acidentes pessoais;
d) Exercer o trabalho voluntário em condições de higiene e segurança;
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e) Receber sempre informações sobre as tarefas a realizar e uma descrição
sumária das regras a aplicar;
f) Apresentar sugestões para um melhor funcionamento do projeto
voluntariado Cascais2018;
g) Participar em ações de formação sobre voluntariado promovidas pela
Cascais2018;
h) Ser informado sobre a avaliação da sua ação como voluntário;
i) Receber no final do ano um certificado de participação no projeto de
voluntariado Cascais2018.

Deveres do Voluntário
a) Tomar conhecimento das normas que regulam o funcionamento da
entidade a que presta colaboração e dos respetivos projetos;
b) Adotar uma conduta responsável, empenhada, isenta e solidária;
c) Participar nas iniciativas de formação que forem promovidas no âmbito
do trabalho voluntário;
d) Não utilizar materiais e equipamentos sem autorização prévia e zelar pela
sua boa utilização quando postos ao seu dispor;
e) Colaborar com os profissionais da organização promotora, respeitando as
suas opções e seguindo as suas orientações técnicas;
f) Não assumir o papel de representante da Cascais 2018 sem o
conhecimento e prévia autorização desta;
g) Apresentar-se de forma adequada e utilizar devidamente a identificação
e farda, se for o caso, no exercício da sua atividade de voluntariado;
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h) Na impossibilidade de comparecer no horário acordado, deve comunicar
com antecedência.

Direitos da Cascais 2018
a) Proceder à seleção dos jovens mediante a disponibilidade orçamental
existente;
b) Afetar o(s) participante(s) à(s) atividade(s) proposta(s) e que foi(foram)
alvo da candidatura;
c) Proceder à retificação do projeto e das tarefas do(s) participante(s), por
conveniência da atividade/projeto.

Deveres da Cascais 2018
a) Garantir o enquadramento funcional e acompanhamento dos jovens, de
acordo com os objetivos de cada atividade/evento;
b) Registar a assiduidade dos jovens;
c) Suportar, em articulação com a Divisão de Juventude o pagamento da
bolsa dos participantes, no valor de 3,50€/hora;
d) Providenciar a cobertura de um seguro de acidentes pessoais aos
participantes envolvidos em projetos, durante o período de duração dos
mesmos;
e) Avaliar e acompanhar os projetos;
f) Atribuir aos participantes um certificado de participação no final do ano.
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Suspensão ou cessação do trabalho voluntário
a) O voluntário que pretenda interromper ou cessar o trabalho voluntário
deverá informar antecipadamente a Cascais 2018;
b) A Cascais 2018 pode suspender ou cessar o trabalho do voluntário caso
o presente regulamento não seja cumprido ou caso haja alteração nos
objetivos ou tarefas definidos para a atividade que o justifique.

Dúvidas ou Omissões
As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Cascais 2018, que analisará
qualquer situação não contemplada nas presentes normas. O contacto pode ser
estabelecido através do email cascais2018@cm-cascais.pt.
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