Comunicação de Oportunidades
de Voluntariado
Código:
Imp103.1

Delegação de Braga

Título do Projeto:
Projeto Equipa Rua “Aproximar +”.
Nome da Função:
Agente de intervenção comunitária (apoio às Rondas destinadas à
promoção da melhoria da qualidade de vida da População de Rua com
Comportamentos Aditivos e Dependências).

Objetivos do Projeto de Voluntariado:





Reforçar e potenciar os recursos disponíveis na intervenção do Projeto
junto dos beneficiários;
Reforçar os fatores de proteção e minimizar os riscos associados ao
Consumos de Substâncias Psicoativas;
Potenciar a qualidade do serviço prestado;
Envolver a comunidade no trabalho da equipa, com o intuito de alterar
preconceitos e desmitificar ideias muitas vezes associadas a este tipo de
população.

Principais tarefas do Voluntário:






Distribuição de Apoio Alimentar (lanches);
Estabelecimento de relações protetoras/empáticas e de sensibilização aos
beneficiários;
Apoio na distribuição de kits no âmbito do Programa Troca de Seringas,
distribuição de papel de estanho, cachimbos e ainda preservativos;
Acompanhamento de beneficiários a serviços;
Apoio nas consultas semanais de medicina dentária (sábados de manhã).

Disponibilidade





Segunda a Domingo das 10:00 às 13:00 h – Na ronda do programa de
metadona (posto-móvel);
Terça e Quinta- Feira das 14:30 às 17:30 h – rondas pela cidade (posto-móvel)
Sábado das 10:00 às 13:00 horas, no apoio às consultas de medicina
dentária (posto-móvel);
Cumprir no mínimo 2 horas por semana de voluntariado;

Resultados esperados:




Colaborar com as tarefas sugeridas pela Equipa Técnica;
Ser assíduo e pontual no horário estipulado;
Cumprir e respeitar as regras da Instituição.
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Requisitos:






Capacidade de comunicar e de se relacionar com o outro;
Capacidade de Trabalhar em Equipa e Escuta Ativa;
Ser Assertivo, participativo, dinâmico e motivado;
Sentido de responsabilidade;
Preferencialmente com formação na área da Saúde (Medicina,
Enfermagem e etc.) ou das Ciências Sociais (ex: Psicologia, Sociologia e
etc.).

Locais



Ronda da manhã: Parque de Mercadorias de S. Martinho;
Rondas da Tarde: vários locais da cidade.

Número mínimo e máximo de voluntários:



Mín. 1
Max. 12

Outras condições importantes:




Maior de 18 anos;
Disponibilidade para frequentar formação inicial e contínua.
Mobilidade para se deslocar até ao ponto de partida (Centro de
Alojamento Temporário – Travessa da Cruz Vermelha, s/nº, 4715-176
Braga) ou local da Ronda.

Coordenação:
Filipe Maia

Elaborado por: Filipe Maia | Data: 01/07/2021
Data de inicio da atividade de voluntariado: Julho/2021
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