1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da Entidade: NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Inclusivo
Morada: Rua da NECI – Montinhos da Luz
Contato Telefónico: 282788692

Email: info@neci.pt

Site: www.neci.pt
Horário de funcionamento: dias uteis 09h00 às 17h30 (serviços administrativos)
CONTATO DO TÉCNICO/A RESPONSÁVEL PELA ÁREA DO VOLUNTARIADO

Nome: Cristina Filipa Duarte Andrez
Contato Telefónico: 282788692

Email: cristina.andrez@neci.pt / info@neci.pt

2. CARATERIZAÇÃO DA AÇÃO
Descrição da ação/projeto: Acompanhamento de atividades e apoio à pessoa com
deficiência

Tipo de Voluntariado:

Pontual 

Continuo X

Data de realização: Durante todo o ano
Horário da ação: A definir de acordo com a disponibilidade do voluntário
Local de ação: NECI – Montinhos da Luz
Área de Intervenção da ação / Público-alvo: Apoio à pessoa com deficiência
Outra informação útil:
CONTATO DE ENCAMINHAMENTO (Técnico/a responsável pela ação)
Nome: Cristina Filipa Duarte Andrez
Contato Telefónico: 282788692

Email: cristina.andrez@neci.pt / info@neci.pt

3. PERFIL DO/A VOLUNTÁRIO/A
Faixa Etária: Ter idade igual ou superior a 16 anos de idade
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Descrição das funções a desempenhar:
LAR RESIDENCIAL
 Colaborar na realização das Atividades Ocupacionais diárias e outras previstas em
Plano de Atividades;
 Colaborar nas saídas ao exterior, apoiando na supervisão a efetuar aos utentes e na
supervisão das suas necessidades individuais;
 Colaborar na supervisão aos utentes de acordo com as necessidades e dinâmicas da
resposta social.
CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS
 Apoio aos utentes nas atividades internas e/ou externas;
 Apoio aos utentes nas idas à praia (nos meses de verão).
ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO SOCIAL
 Auxilio na recolha mensal do cabaz de alimentos no armazém do banco alimentar em
Portimão;
 Auxilio na elaboração e distribuição de cabazes de alimentos às famílias na instituição
ou noutro local previamente definido.

Descrição do perfil do/a voluntário/a:





Ter disponibilidade horária;
Ter interesse em colaborar nas áreas de intervenção da instituição;
Ser paciente, tolerante e gostar de ajudar o próximo;
Ter um espírito inovador, dinâmico e pro-ativo, vocacionado para a promoção da
qualidade de vida dos utentes da instituição.

Outra informação útil:
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