Manual do
Voluntariado

1. APRESENTAÇÃO
• O objetivo deste Manual é oferecer informações básicas a respeito da organização e as orientações para o bom
desenvolvimento do trabalho voluntário na AMARE.
• O trabalho voluntário tem seu embasamento legal na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, como uma atividade sem
remuneração prestada por pessoa física a uma entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada sem fins
lucrativos.

• A lei também dispõe que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista
previdenciária ou afim. No entanto, ser voluntário é envolver-se, é a atitude de quem sabe que é solidário com as
circunstâncias sociais e históricas do meio em que vive e procura agir, de livre vontade e conscientemente, segundo os seus
princípios e valores.
• AMARE entende por serviço voluntário a oferta espontânea de serviços gratuitos, ou seja, sem qualquer remuneração ou outro
tipo de vantagem particular em retorno.
• O candidato ao voluntariado aprovado pelo Setor de Recursos Humanos, assinará o Termo de Adesão e será acompanhado pelo
responsável do setor de sua atuação.

2. BREVE HISTÓRICO DA AMARE
AMARE – Associação para o Bem-Estar do Menor Carente de Esperantina-PI é uma organização beneficente da sociedade
civil, de assistência social, fundada em 1990. A organização resgata vítimas de extrema pobreza, violência, promiscuidade,
drogas e procura reencantá-las para a vida.

Por meio de serviços socioassistenciais, promove a inclusão social e a equidade de chances com a oferta de oportunidades e
o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Ela cultiva a vivência de valores e o respeito à diversidade e favorece
o desenvolvimento pleno da pessoa humana, envolvendo as dimensões afetiva, física, social, ética, cultural, estética e
espiritual.
AMARE se baseia em princípios e valores que afirmam crianças, adolescentes, suas famílias e colaboradores como sujeitos de
direitos, com liberdade a expressão e participação.

https://amarebrasil.org.br/

PRINCÍPIOS E VALORES
• Ética, Seriedade e Transparência.
• Comprometimento e Excelência.
• Fortalecimento de Vínculos e Encantamento das pessoas.

• Transformação e Desenvolvimento.
• Solidariedade e Gratidão.
• Fortalecimento da Causa.
• Felicidade e Espiritualidade.

• Valorização e Desenvolvimento da equipe.
• Aplicação dos recursos com Responsabilidade.

3. DIREITOS DO VOLUNTÁRIO
Receber apoio, capacitação e avaliação de
desempenho das atividades.

Ser reembolsado por despesas com transporte,
alimentação e vestuário, desde que autorizado
previamente.

Escolher a atividade de acordo com seu
talento e habilidades pessoais.

Conhecer a Missão, os Valores e a Visão de
Futuro da AMARE.

Contar com os recursos materiais indispensáveis
para o trabalho voluntário.

Receber certificado sobre a realização dos
serviços voluntários.

4. DEVERES DO VOLUNTÁRIO
Para com os assistidos
• Respeitar as diferenças culturais, religiosas, éticas, sociais e de
gênero;
• Guardar sigilo sobre assuntos confidenciais;
• Usar o bom senso na resolução de assuntos imprevistos,
informando os responsáveis;
• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e integral do
assistido;
• Zelar pela regularidade do exercício do trabalho voluntário.

4. DEVERES DO VOLUNTÁRIO
Para com a organização
• Escolher a área de atuação, conforme seus interesses, objetivos e habilidades
pessoais;
• Assinar o “Termo de Adesão”.
• Conhecer e respeitar o Código de Ética e a Política de Proteção Infantil da AMARE;
• Atuar de forma diligente, isenta e solidária;
• Zelar pela boa utilização dos bens e meios postos ao seu dispor;
• Sugestões e denúncias devem ser encaminhadas a Equipe Gestora, que irá tomar
as providências que julgar pertinentes.

5. É VEDADO AO
VOLUNTÁRIO

• Envolver-se pessoalmente com crianças e adolescentes assistidas pela AMARE, fora e dentro
de seus ambientes, por telefone ou por redes sociais.
• Discriminar ou privilegiar, dar carona e dar presentes aos assistidos.

• Fazer filmagens ou fotografias sem prévia autorização.

Mídias sociais
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@amarebrasilorg
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