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APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de orientar a participação dos
voluntários em linha com os valores do Instituto
Cooperamundo, lançamos este manual que
traduz as regras e orientações necessárias para
que o trabalho seja realizado de forma ética,
segura e organizada, e assim potencializar o seu
resultado positivo.
Entende-se que este é um documento orgânico e
dinâmico, que pode ser revisado, a partir da
reﬂexão sobre as práticas e processos, da futura
expansão do Instituto. As orientações que hoje
compõem o manual são uma forma de garantir
que o trabalho voluntário seja realizado com
responsabilidade, minimizando riscos e
preservando relações.
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O VOLUNTÁRIO
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DEFINIÇÃO
DE VOLUNTÁRIO
Segundo a deﬁnição da Organização das Nações
Unidas:
“O voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a
seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica
parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a
diversas formas de atividades, organizadas ou não,
de bem-estar social, ou outros campos...”
São indivíduos que, incentivados pelo espírito de
solidariedade e pela percepção de seu papel como
cidadãos, atuam em iniciativas que visam beneﬁciar
instituições e comunidades, exercendo a sua
cidadania e responsabilidade social.
Esse trabalho deve ser exercido com o mesmo
cuidado, carinho e responsabilidade dedicados a
qualquer outro trabalho. Vale ressaltar que não é a
duração desse compromisso o que mais importa,
mas sim o comprometimento de que o tempo de
dedicação seja desenvolvido dentro das regras
estabelecidas.
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LEGISLAÇÃO
LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para ﬁns desta Lei, a
atividade não remunerada, prestada por pessoa física a
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição
privada de ﬁns não lucrativos, que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, cientíﬁcos, recreativos ou de
assistência social, inclusive mutualidade. Parágrafo único. O
serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou aﬁm.
Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a
celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou
privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo
constar o objeto e as condições de seu exercício.
Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser
ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no
desempenho das atividades voluntárias. Parágrafo único. As
despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente
autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço
voluntário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e
110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Paulo Paiva

6

M A N U A L D O V O LU N TÁ R I O COOPERAMUNDO

O PROGRAMA DE
VOLUNTÁRIOS
COOPERAMUNDO
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OBJETIVO
DO PROGRAMA
Fortalecer o voluntariado como ferramenta de
desenvolvimento local e de relacionamento com as
comunidades onde o Cooperamundo está inserida;
Contribuir com o desenvolvimento humano dos voluntários e
das comunidades;
Criar oportunidades e fornecer recursos para a atuação de
pessoas como voluntários, considerando sua disponibilidade,
seu talento e suas preferências.
Apoio as atividades do instituto;

QUEM PODE
SER VOLUNTÁRIO
Toda pessoa que sinta vontade de compartilhar seus
conhecimentos e habilidades, de forma responsável,
em prol da comunidade pode se tornar voluntário.
Quando o voluntário for menor de 18 anos, é
importante lembrar que o Termo de Adesão e Termo
de Autorização de Uso de Imagem deverão ser
preenchidos e assinados pelos pais ou responsáveis
legais.
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O CAMINHO DO VOLUNTÁRIO
COOPERAMUNDO
VEJA A SEGUIR AS ETAPAS A SEREM CUMPRIDAS:
Contato: Entrar em contato, por e-mail, com os responsáveis
pelo Setor de Voluntários: ola@cooperamundo.org;
Entrevista: Em sequência ao contato, será agendada uma
entrevista individual para ajustar suas expectativas às
necessidades do Instituto;
Encaminhamento ao Projeto: Feita a entrevista, o voluntário é
encaminhado ao Coordenador do projeto selecionado, para
saber dos detalhes das tarefas da atividade, ﬁcando o Setor de
Voluntários responsável pelo acompanhamento do voluntário
durante sua adaptação.

ATUAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
A participação no Programa é totalmente voluntária,
desassociada das atividades laborais, não gera direitos
trabalhistas ou previdenciários;
O Cooperamundo não desenvolve atividades de cunho religioso
e partidário, assim sendo os voluntários devem realizar os
trabalhos de voluntariado de forma a preservar esses princípios
durante todas as atividades ligadas ao instituto;
Todos os voluntários devem estar alinhados com a missão do
instituto que é de "Promover a transformação da sociedade,
visando viver em um planeta onde as oportunidades para uma
vida digna estejam ao alcance de todos";
Todos os voluntários devem estar alinhados com os valores do
instituto que são: - Conexão de pessoas, propósitos e ações Senso de cooperação e engajamento - Respeito às diferenças e
a importância de cada ser vivo - Compartilhar boas energias Viver de forma sustentável;
M A N U A L D O V O LU N TÁ R I O COOPERAMUNDO
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SOBRE O PAPEL
DE SER VOLUNTARIO
No momento em que se dispõe ao trabalho, o voluntário
deve ter clareza sobre os seus direitos e responsabilidades.
Faz-se necessária uma conversa transparente e objetiva
entre o voluntário e o responsável que irá recebê-lo em
nome da Instituição.
Questões importantes para ambos deverão ser abordadas,
assim como todas as dúvidas e expectativas.
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DIREITOS
Ser respeitado quanto aos termos acordados em relação à sua
dedicação, tempo doado e disponibilidade assumida;
Ter a oportunidade de desenvolver uma tarefa que valorize e
aproveite sua capacidade, de acordo com seus conhecimentos,
experiências e motivações;
Receber apoio, no trabalho que desempenha;
Integrar-se plenamente como voluntário, com acesso a
informações e descrições claras sobre as tarefas e
responsabilidades que lhe cabem;
Solicitar ao setor de voluntários mudança para outra tarefa se
assim o desejar, visto que a solicitação será atendida mediante
a disponibilidade e necessidade do instituto;
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RESPONSABILIDADES
Conhecer a Instituição e/ou a comunidade onde atua e as tarefas
que lhe foram atribuídas, trabalhando de maneira integrada e
consciente;
Transmitir por meio de sua atuação comprometida os valores e os
ideais da Instituição;
Ser parceiro Cooperamundo, trocando informações e dando o
retorno de como tem sido a sua atuação;
Ser responsável no cumprimento dos compromissos assumidos e
apenas se comprometer com o que de fato puder realizar;
Fomentar o trabalho de equipe, contribuindo para uma boa
comunicação, um bom clima de trabalho, dirimindo conﬂitos e
permitindo uma convivência agradável;
Respeitar a dignidade e a liberdade dos outros voluntários,
reconhecendo-os como pares, valorizando seu trabalho,
facilitando a integração e a participação de todos;
Não fazer uso de fumo e alcoólicos durante as atividades;
Não fazer uso de palavras inadequadas, de baixo calão, no
exercício das tarefas;
Zelar pela boa utilização dos bens e meios a seu dispor;
Utilizar identiﬁcação na atividade – crachá – se solicitado;
Comunicar ao Coordenador da tarefa ou ao Coordenador Geral as
ocorrências que venham a comprometer o curso normal da(s)
tarefa(s) que desempenha;
Não utilizar a imagem ou o nome do Instituto Cooperamundo, sem
a devida autorização.
Não utilizar a camiseta do instituto fora das atividades e sem a
devida autorização;
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MENSAGEM FINAL
Seja muito bem-vindo! O Instituto Cooperamundo
agradece pelo interesse e disposição em ser voluntário.
Esperamos que você encontre em todos nós uma
segunda família.

“

Ao nos preocuparmos com a vida dos
outros, ao nos empenharmos por causas de
interesse social e comunitário, estamos
estabelecendo laços de solidariedade e
conﬁança recíproca que nos protegem em
tempos difíceis, tornam a sociedade mais
integrada e nós seres humanos melhores.

”

Autor desconhecido
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL
SOBRE O VOLUNTARIADO
Preâmbulo
1 – Os voluntários, inspirados na Declaração Universal dos Direitos do
Homem de 1948 e na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989,
consideram o seu compromisso como um instrumento de
desenvolvimento social, cultural, económico e do ambiente, num mundo
em constante transformação. Fazem seu o princípio de que “Todas as
pessoas têm direito à liberdade de reunião e associação pacíﬁca”.
2 – O Voluntariado:
É uma decisão voluntária, apoiada em motivações e opções pessoais; É
uma forma de participação activa do cidadão na vida das comunidades;
Contribui para a melhoria da qualidade de vida, realização pessoal e
uma maior solidariedade; Traduz-se, regra geral, numa acção ou num
movimento organizado, no âmbito de uma associação; Contribui para
dar resposta aos principais desaﬁos da sociedade, com vista a um
mundo mais justo e mais pacíﬁco; Contribui para um desenvolvimento
económico e social mais equilibrado, para a criação de empregos e
novas proﬁssões.
Princípios fundamentais do Voluntariado
1 – Os voluntários põem em prática dos seguintes Princípios
Fundamentais: Os voluntários: Reconhecem a todo o homem, mulher
e criança o direito de se associarem, independentemente da sua raça,
religião, condição física, social ou material; Respeitam a dignidade de
todo o ser humano e a sua cultura; Oferecem individualmente ou no
âmbito de uma associação, ajuda mútua e serviço, de uma forma
desinteressada e com o espírito de partenariado e fraternidade; Estão
atentos às necessidades das pessoas e comunidades e desencadeiam,
com a sua colaboração, a resposta adequada; Têm em vista,
igualmente, fazer do voluntariado um factor de realização pessoal,
aquisição de conhecimentos e novas
competências, desenvolvimento das capacidades, favorecendo a
iniciativa e a criatividade, permitindo a cada um ser mais membro activo
do que beneﬁciário da acção voluntária; Estimulam o espírito de
responsabilidade social e encorajam a solidariedade familiar,
comunitária e internacional. 2 – Tendo em conta estes princípios
fundamentais, devem os voluntários: Encorajar a transformação do
M A N U A L D O V O LU N TÁ R I O COOPERAMUNDO
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compromisso individual em movimento colectivo; Apoiar, de maneira
activa, a sua associação, aderindo conscientemente aos seus objectivos,
informando-se das suas políticas de funcionamento; Comprometer-se
a cumprir correctamente as tarefas deﬁnidas em conjunto, de acordo
com as suas capacidades, tempo disponível e responsabilidades
assumidas; Cooperar, com espírito de compreensão mútua e estima
recíproca, com todos os membros da sua associação; Aceitar receber
formação; Trabalhar com ética, no desempenho das suas funções.
3 – Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e os
Princípios Fundamentais do Voluntariado, devem as associações:
Elaborar os estatutos adequados ao exercício do trabalho voluntário;
Deﬁnir os critérios de participação dos voluntários, no respeito das
funções claramente deﬁnidas para cada um; Conﬁar, a cada um, as
actividades que lhe são adequadas, assegurando a formação e
acompanhamento necessários; Prever e dar a conhecer a avaliação
periódica dos resultados; Prever, de forma eﬁcaz, a cobertura dos
riscos a que os voluntários estão sujeitos no exercício das suas funções
e os prejuízos que estes, involuntariamente, possam provocar em
terceiros, no decurso da sua actividade; Facilitar a participação de
todos os voluntários, reembolsando-os, se necessário, com as despesas
efectuadas com o seu trabalho; Estabelecer a forma de rescisão do
vínculo, quer por parte da associação quer do voluntário.
Proclamação
Os voluntários, reunidos por iniciativa da International Association for
Volunteer Effort (IAVE), em Congresso Mundial, declaram a sua fé na
acção voluntária, como uma força criadora e mediadora para:
Respeitar a dignidade de toda a pessoa, reconhecer a sua capacidade
de exercer os seus direitos de cidadão e ser agente do seu próprio
desenvolvimento; Contribuir para a resolução dos problemas sociais e
do ambiente; A construção de uma sociedade mais humana e mais
justa, favorecendo igualmente uma cooperação mundial.
Assim convidam os Estados, as Instituições Internacionais, as empresas
e os meios de comunicação social a unirem-se a eles, como parceiros,
para construir um ambiente internacional favorável à promoção e apoio
de um voluntariado eﬁcaz, acessível a todos, símbolo de solidariedade
entre os homens e as Nações.
Paris, 14 de Setembro de 1990
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TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO
Nome do Voluntário:
Documento de Indentidade:

CPF:

O trabalho voluntário a ser desempenhado junto ao INSTITUTO COOPERAMUNDO, se encontra em conformidade com a Lei n 9.608, de 18 de Fevereiro de 1998, a qual
dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.
DECLARAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
Eu,

, residente na cidade de

rua

, nº

, bairro

,

, declaro que sou voluntário na atividade

do INSTITUTO COOPERAMUNDO, em função não remunerada, prestada sem visar ﬁns lucrativos ou gratiﬁcações.
Declaro ter conhecimento deste documento e que o serviço voluntário que ofereço para este INSTITUTO, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou aﬁm.
Ciente deste documento, dou minha assinatura abaixo aﬁrmando que sou voluntário nessa atividade, acima especiﬁcada.
Uberlândia (MG),

de

de 2018.

Voluntário

INSTITUTO COOPERAMUNDO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
ADULTO
Neste ato,

, nacionalidade

identidade RG nº.

, inscrito no CPF/MF sob nº

município de

, estado civil

, residente à Av/Rua

, portador da Cédula de
, nº.

,

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em

campanhas promocionais e institucional do INSTITUTO COOPERAMUNDO, envolvendo a atividade
a ser executada

,

no município de

, sejam essas destinadas à divulgação ao

público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das
seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V)
home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). Por esta ser a expressão da minha
vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 02 vias de igual teor e forma.
, dia

de

de

.

(assinatura)
Nome:
Telefone p/ contato:
e-mail:
redes sociais:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
CRIANÇA
, nacionalidade
(responsável legal),

menor de idade, neste ato devidamente representado por seu (sua)

, nacionalidade

identidade RG nº.

, inscrito no CPF/MF sob nº

município de

, residente à Av/Rua

, estado civil

, portador da Cédula de
, nº.

,

. AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em

campanhas promocionais e institucional do INSTITUTO COOPERAMUNDO, envolvendo a atividade
a ser executada

, localizada no município de

,
, sejam essas destinadas à

divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no
exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais
em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). Por esta ser a expressão da
minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a
presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.
, dia

de

de

.

(assinatura)
Nome da criança:
Por seu Responsável Legal:
Telefone p/ contato:

www.cooperamundo.org

