Caro Voluntário,
O voluntariado é uma actividade inerente ao exercício de cidadania que se traduz numa relação solidária para com o próximo,
participando, de forma livre e organizada, na solução dos problemas que afectam a sociedade em geral.
A Fundação Ana Carolina, tem como objectivo primordial o apoio a crianças com patologias crónicas do foro neuro-motor e/ou
neuro-cognitivo. Para a concretização do mesmo, o auxílio de voluntários é imprescindível.
O que fazer?
Basta simplesmente preencher este formulário e aguardar por um contacto da nossa parte. A sua ajuda é preciosa, e nós
sabemos disso, pelo de não iremos demorar a entrar em contacto consigo.
Competências do voluntário
Compete ao voluntário apoiar, dentro das suas capacidades, as atividades organizadas pela Fundação Ana Carolina dentro do
âmbito da mesma.
Perfil do Voluntário
Pode ser voluntário quem:
a) Tenha mais de 18 anos;
b) Tomar a decisão livre, apoiada em motivações sociais e pessoais;
c) Estiver exclusivamente movido pelo desejo de altruísmo;
d) Tenha condições emocionais e físicas para desempenhar as funções atribuídas;
e) Tenha sentido de responsabilidade;
f) Assumir o compromisso de regularidade na prestação da colaboração.
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Ficha de Inscrição – Voluntário
PREENCHER COM LETRA MAIÚSCULA

Nome:
Data de Nascimento:
Morada:
Telemóvel:
Habilitações literárias:

/

/

Idade:

Nacionalidade:
Província:
Email:
Profissão:

Passatempos:

Outras competências:

Experiência em voluntariado:

Áreas de Interesse (Voluntariado):
marcar com X a escolha
Apoio burocrático e administrativo

Apoio

em

tecnologias

de

Apoio

na

organização

comunicação e Informação

participação em eventos

Apoio relacionado com a profissão que

Transporte e deslocação de

Apoio nas atividades da FAC

exerce.

utentes:

Consultoria

Orador

nas

actividades

Outras. Quais?

planeadas
Outras Informações:

Assinatura:
Data:_____/____/__________
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e

Caro Mecenas,
O mecenato tem uma motivação social e desinteressada, a sua mensagem é cívica e de solidariedade.
As instituições, empresas e pessoas singulares que desejem apoiar a Fundação Ana Carolina, podem fazê-lo ao abrigo de duas
modalidades possíveis: Mecenato Institucional, que, na sua grande maioria, pressupõe um apoio plurianual destinado à realização
dos fins estatutários prosseguidos pela Fundação ou Mecenato de Actividades, dirigido a iniciativas e projectos concretos.

O que fazer?
Basta simplesmente preencher este formulário e aguardar por um contacto da nossa parte. A sua ajuda é preciosa, e nós
sabemos disso, pelo de não iremos demorar a entrar em contacto consigo.

O que recebe?
A possibilidade de se juntar à nossa causa e contribuir para o bem-estar, valorização pessoal e plena integração social de
crianças com patologias crónicas do foro neuro-motor e/ou neuro-cognitivo. Está também a colaborar para a concretização e
continuidade dos nossos projetos.
Ficha de Inscrição – Mecenas
PREENCHER COM LETRA MAIÚSCULA
Designação:
Empresa
Morada:
Telemóvel:

Tipologia de Mecenato:

Particular

N.º Contribuinte:
Província:
Email:

Mecenato Institucional

Mecenato de Actividades

Áreas de Interesse (Voluntariado):
Apoio burocrático e administrativo

Apoio em tecnologias de comunicação

Apoio na organização e participação em

e Informação

eventos

Apoio relacionado com a profissão que

Apoio no transporte e deslocação de

Apoio nas atividades

exerce.

utentes

Outras. Quais?
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