1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da Entidade: CASLAS – Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Carmo
Morada: Rua Lucinda Anino dos Santos 8600-749 Lagos
Contato Telefónico: 282762916

Email: caslas.lar.jovens@gmail.com

Site: www.caslas.pt
Horário de funcionamento: 24h/dia
CONTATO DO TÉCNICO/A RESPONSÁVEL PELA ÁREA DO VOLUNTARIADO

Nome: Ana Leal
Contato Telefónico: 282762916 / 917775933

Email: caslas.lar.jovens@gmail.com

2. CARATERIZAÇÃO DA AÇÃO
Descrição da ação/projeto: Apoio ao estudo, apoio a atividades lúdicas, promoção de
competências de autonomização em meio natural de vida, arteterapia.

Pontual 

Tipo de Voluntariado:

Continuo X

Data de realização: Ao longo de todo o ano.
Horário da ação: As ações de voluntariado decorrem entre as 10h e as 19h.
Local de ação: Casa de acolhimento e pontualmente no exterior.
Área de Intervenção da ação / Público-alvo: Crianças e jovens com medida de acolhimento
institucional, entre os 2 e os 21 anos de idade.
Outra informação útil:
CONTATO DE ENCAMINHAMENTO (Técnico/a responsável pela ação)
Nome: Ana Leal
Contato Telefónico: 917775933

Email: caslas.lar.jovens@gmail.com

3. PERFIL DO/A VOLUNTÁRIO/A
Faixa Etária: A partir dos 18 anos.
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Descrição das funções a desempenhar:
- apoio ao estudo: o voluntário propõe-se a desenvolver sessões de apoio pedagógico,
individual ou grupal, consoante a sua área de formação ou saber e de acordo com as
necessidades educativas dos residentes, quer segundo o currículo escolar, quer segundo os
interesses dos mesmos.
- apoio a atividades lúdicas: o voluntário planeia e promove atividades de lazer/desportivas ou
presta apoio às atividades desenvolvidas pela equipa da casa de acolhimento (exemplos: idas
à praia, cinema, dança, passeios culturais, bowling,…).
- promoção de competências de autonomia: o voluntário exerce a sua atividade focando a
preparação do jovem para a vida futura, através de ações relacionadas com a organização de
atividades da gestão da vida doméstica, ateliers de culinária, relação com os serviços da
comunidade, procura ativa de emprego e de habitação.
- arteterapia: Duas voluntárias realizam sessões de arteterapia individual e grupal, considerando
a sua área de formação profissional.

Descrição do perfil do/a voluntário/a:
O voluntário deve ser portador das seguintes características:
- idoneidade moral e humanas reconhecidas;
- ser emocionalmente estável;
- ser fisicamente capaz de desempenhar as funções atribuídas;
- deverá ser exclusivamente movido pelo desejo de altruísmo e de ajudar o próximo e não por
algum interesse ou objetivo pessoal;
- ter disponibilidade humana e de tempo.
Para além das características pessoais, o voluntário deve mostrar as seguintes aptidões:
- estar disponível para as atividades que se propõe exercer;
- motivado para a continuidade da prestação do regime de voluntariado e pelo seu sucesso;
- participativo desde o início do processo de voluntariado até à conclusão do voluntariado;
- comprometido com todos e com o serviço/população-alvo do projeto de voluntariado;
- polivalente e pronto para desempenhar tarefas diversificadas;
- apto/capaz – deve ter experiência/vocação/formação para a atividade que pretende
desenvolver;
- cooperativo – ser capaz de trabalhar em equipa em prol do êxito das atividades.

Outra informação útil:
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