DISPONIBILIDADE, VONTADE, TEMPO, DEDICAÇÃO, COMPETÊNCIAS, ESPÍRITO CÍVICO…
A vida quotidiana está cheia de atos e gestos que têm por base o espírito do Voluntariado, praticado de forma
informal e sem qualquer reconhecimento. O Voluntariado sempre existiu, nuns casos, de maneira dispersa,
noutros de forma organizada.
O Voluntariado é um conjunto de ações de interesse social e
comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas,
no âmbito de projetos, programas e outras formas de
intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da
comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades
públicas ou privadas.
Com origem no latim (voluntarìu), o Voluntário é aquele que
se compromete a cumprir determinada tarefa ou função sem
ser obrigado a isso e sem obtenção de qualquer benefício
material em troca. É aquele que, pelo seu espírito cívico,
dedica parte do seu tempo, sem qualquer remuneração, a
diversas atividades de bem-estar social ou outros campos de
intervenção.

Ora, assim sendo, o Voluntariado é uma atividade de sempre e
uma missão nos dias de hoje, já que é uma atividade inerente ao exercício de cidadania, que se traduz numa
relação solidária para com o próximo, participando de uma forma livre, responsável e organizada, na solução
dos problemas que afetam a sociedade em geral.

SABIA QUE…
há muito para viver depois dos 60 anos e a sociedade está a valorizar cada vez mais a contribuição das pessoas idosas?
Por isso, este ano (2012) é o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Este Ano
Europeu visa chamar a atenção para a importância do contributo dos idosos para a sociedade e incentivar os
responsáveis políticos e todas partes interessadas a tomarem medidas para criar as condições necessárias ao
envelhecimento ativo e ao reforço da solidariedade entre as gerações.

A LIPOR SEMEIA SORRISOS E BEM-ESTAR…
“Cada um de nós, Voluntários, representa uma semente. Estas sementes pretendem germinar
para dar frutos no FUTURO”
A SEMENTE – Associação de Voluntários da LIPOR, registada como Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS), é constituída por Colaboradores voluntários da LIPOR e familiares, com a
missão de procurar o bem-estar social e melhorar a qualidade de vida das Comunidade locais. A
intervenção da Semente faz-se através dos Voluntários que, de forma espontânea e desinteressada,
participam em projetos e demais iniciativas, disponibilizando vontade, tempo e dedicação em prol das
áreas socialmente desfavorecidas.
Conheça todo o trabalho que é desenvolvido pela SEMENTE: http://www.semente.com.pt

“AO FUTURO PERTENCE AQUELES QUE ACREDITAM NA BELEZA DOS SEUS SONHOS.”
Eleanor Roosevelt

