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1. APRESENTAÇÃO

Fundada em 7 de Setembro de 
2007 em Portugal, a KRISCER - 
Associação de Cooperação para o 
Desenvolvimento Humano e Social, é 
uma associação sem fins lucrativos, 
reconhecida como Organização 
Não Governamental para o 
Desenvolvimento (ONGD).

Nasceu do sonho da sua fundadora 
Paula Cristina Medeiros que acredita 
na construção de um mundo mais 
equilibrado, justo e sustentável à 
escala local e global. 

A KRISCER tem como base os princí-
pios da fraternidade, tais como a sol-
idariedade, a generosidade, a colab-
oração, a cooperação, o respeito, o 
apoio mútuo e a troca.

É uma associação de inspiração 
pacifista, independente de qualquer 
ideologia política ou religiosa, que 
respeita as diversas correntes de 
opinião e os padrões de direito natural, 
reconhecidos pela Declaração 
Universal dos Direitos do Humanos, 
respeitando as individualidades e 
celebrando a diversidade.

No entanto, a KRISCER só encontra 
o sentido da solidariedade em ajudar 
os de longe quando também auxilia os 
que estão mais próximos, sendo o seu 
maior objetivo o apoio e a promoção 
da solidariedade e desenvolvimento 
humano em Portugal.

2. MISSÃO

A razão de ser da KRISCER assenta 
na visão de um mundo em que 
«Todas as pessoas têm direito a 
uma vida digna».

A Kriscer tem como missão o res-
gate da cidadania e da autoestima, 
sensibilizando a comunidade para 
proteção dos Direitos Humanos, 
para a fomentação da paz e a 
fraternidade no mundo e entre os 
povos, natureza e animais.

3. OBJETIVOS

• Implementar e desenvolver proje-
tos e/ou ações de desenvolvimento 
social e comunitário nos países de 
intervenção, ajudando as comuni-
dades a identificar potencialidades 
e alternativas de sustentabilidade, 
nos domínios da agricultura, ambi-
ente, saúde, educação e formação. 
 
• Despertar consciências através 
do ensino de diferentes formas de  
consciencialização. 

• Promover o auto conhecimento 
com o propósito de   evolução 
e desenvolvimento espiritual, 
interligando as áreas humanas da 
Arte, Ciência e Espiritualidade.

• Promover e desenvolver projetos 
Eco sociais com o objetivo de 
incentivar novas práticas de 
gestão ambiental e ações sociais 
comprometidas com a qualidade 
de vida. 



5

4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

O voluntariado é a prática de 
pessoas que trabalham em nome 
do bem-estar da sociedade sem 
esperar qualquer ganho financeiro 
ou qualquer outro tipo de benefícios. 
O voluntariado é uma atividade 
altruísta que visa promover o bem da 
sociedade e melhorar a qualidade de 
vida humana.

De entre as várias interpretações, 
destacamos a definição assumida 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) (2001) que remete para 
as ações realizadas em benefício 
da sociedade como um todo, de 
forma voluntária e sem recompensa 
monetária. “Em primeiro lugar, a 
ação deve ser realizada de forma 
voluntária, de acordo com o livre 
arbítrio do indivíduo, e não como uma 
obrigação prevista em lei, contrato ou 
exigência acadêmica. Em segundo 
lugar, a ação não deve ser realizada 
principalmente para a recompensa 
financeira. Em terceiro lugar, a ação 
deve ser para o bem comum. Deve 
direta ou indiretamente beneficiar 
pessoas de fora da família ou 
agregado familiar ou outra pessoa, 
beneficiar uma causa, mesmo que a 
pessoa voluntária beneficie também.
A característica mais importante 
desta atividade é que a pessoa 
que está a realizá-la, ou seja, o/a 
voluntário/a, atue no livre arbítrio e 
não é motivada por qualquer tipo de 
pagamento ou devolução. Embora 
os voluntários não são pagos para 
o trabalho que fazem na maioria dos 
projetos, a viagem e os custos de 

alojamento, mais despesas para o 
trabalho são pagos pelas instituições 
de voluntariado ou patrocinadores.”

Na mesma lógica de  pensamento, a 
UE assume o voluntariado como todas 
as formas de atividade voluntária, 
formal ou informal. Os voluntários 
agem de sua livre vontade, segundo 
as próprias escolhas e motivações, 
não procurando obter qualquer ganho 
financeiro. O voluntariado é uma 
viagem de solidariedade e um meio 
de os indivíduos e as associações 
identificarem necessidades e 
problemas humanos, sociais ou 
ambientais e darem-lhes resposta 
(2011, p. 2). 

O Voluntariado é um pilar fundamental 
da sociedade civil. Desperta as mais 
nobres aspirações da humanidade – 
a procura da paz, da liberdade, das 
oportunidades, da segurança e da 
justiça para todos os povos.

Na era da globalização e das 
mudanças permanentes, o mundo 
está a tornar-se mais pequeno, 
mais interdependente e mais 
complexo. O voluntariado, exercido 
individualmente ou através de 
atividade em grupo, é uma forma de:

• Manter e reforçar os valores 
humanos de comunidade, desvelo e 
o sentido de serviço;

• Exercer os direitos e responsabili-
dades individuais como membros de 
comunidades, aprendendo ao longo 
da vida e crescendo pela realização 
de todo o seu potencial humano;
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• Estabelecer pontes através das 
diferenças para que possamos 
viver em comunidades saudáveis e 
coesas;

• Trabalhar conjuntamente no sentido 
de procurar soluções inovadoras para 
os desafios que nos são comuns e 
moldar os nossos destinos coletivos.

No início do novo milénio, o 
voluntariado é um elemento essencial 
de todas as sociedades. Ele põe em 
prática efetiva a Declaração das 
Nações Unidas segundo a qual “Nós, 
seres humanos” temos o poder de 
mudar o mundo.

A Declaração garante o direito de 
cada mulher, homem ou criança se 
associarem livremente e a tornarem-
se voluntário/as, independentemente 
da sua origem cultural e étnica, 
religião, idade, sexo, e condição 
económica, física ou social. Todos os 
povos do mundo deviam ter o direito 
de oferecer livremente aos outros e 
às suas comunidades o seu tempo, 
talento e energia, através de ações 
individuais ou coletivas e sem esperar 
qualquer compensação monetária.

O voluntariado tem muitos benefíci-
os pessoais para os indivíduos, tais 
como a produção de um sentimento 
de auto-estima e respeito, conhecer 
pessoas, encontrar os amigos, de-
scobrir novas culturas e lugares, 
estender a mão para a comuni-
dade, aprender novas habilidades, 
potenciar competências, mesmo o 
avanço da carreira, e até mesmo 
ajudar a encontrar melhores empre-

4.1. DEFINIÇÃO DE VOLUNTáRIO/A

Para a KRISCER, ser voluntário/a  é

…DAR ATENÇÃO 
…DAR TEMPO
…DAR DEDICAÇÃO
…NÃO ESPERAR NADA EM TROCA
…Receber SORRISOS, AFETOS e 
AGRADECIMENTOS, reconheci-
mento que apenas o voluntariado 
permite alcançar!

… É um dar e um receber 
IMPOSSÍVEL de quantificar!

“Nós devemos ser a mudança que 
queremos ver no mundo”
            Ghandi

Na KRISCER procuramos voluntários/
as que:

• Envolvam a comunidade na identifi-
cação e resolução de problemas;
• Deem voz a todos os que não a têm;
• Permitam que outros participem 
como voluntário/as;
• Complementem a ação de outros 
sectores e os esforços dos tra-
balhadores remunerados;
• Permitam que todos possam ad-
quirir novos conhecimentos e ap-
tidões de forma a desenvolverem o 
seu potencial próprio, autoconfiança 
e criatividade;
• Promovam a solidariedade na 
família, na comunidade, a nível 

gos futuros. O voluntariado também 
pode ajudar a proteger a saúde física 
e mental.
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nacional e global.

Acreditamos que os voluntários/as, 
bem como as organizações e as 
comunidades que eles servem, 
partilham a responsabilidade de:

• Criar ambientes em que os 
voluntário/as desempenhem 
um trabalho significativo que ajude a 
atingir resultados pré estabelecidos;
•  Definir os critérios e condições para 
a participação do voluntário/a, in-
cluindo as condições em que a or-
ganização e o voluntário/a poderão 
pôr termo ao seu compromisso, e 
desenvolver políticas orientadoras da 
atividade voluntária;
•  Garantir aos voluntários/as, e àque-
les que eles servem, proteção eficaz 
contra riscos;
•  Proporcionar aos voluntários/as for-
mação adequada, avaliação regular e 
reconhecimento;
• Garantir o acesso a todos, removen-
do quaisquer barreiras que impeçam 
a participação, sejam de natureza 
física, económica, cultural ou social.

Declaração Universal do Voluntariado (Ame-
sterdão, Janeiro de 2001)

SER VOLUNTÁRIO/A NA KRISCER 
é :

“ Decidir atuar por se reconhecer uma 
necessidade, Com uma postura de 
responsabilidade social, Sem esperar 
recompensa pecuniária, Indo para lá 
dos deveres básicos de cada um.”
           
        Susan Ellis e Katherine Noyes

4.2. DIREITOS E DEVERES

A tuar com as pessoas, famílias e 
a  comunidade é estabelecer uma 
r elação de reciprocidade de dar e 
r eceber que exige direitos e impõe 
deveres.

4.2.1 DIREITOS DOS VOLUNTá-
RIOS/AS 

• Desenvolver um trabalho de acordo 
com os seus conhecimentos, 
experiências e motivações;
• Ter acesso a programas de formação 
inicial e contínua;
• Receber apoio no desempenho do 
seu trabalho com acompanhamento 
e avaliação técnica;
• Ter um ambiente de trabalho favo-
rável e em condições de higiene e 
segurança;
• Participar das decisões que dizem 
respeito ao seu trabalho;
• Ser reconhecido pelo trabalho que 
desenvolve com certificação; 
• Acordar com a organização promo-
tora um compromisso/ contrato de 
voluntariado, que regule os termos e 
condições do trabalho que vai reali-
zar.
• Ter seguro para todos os voluntá-
rios envolvidos no negócio da orga-
nização de responsabilidade social e 
acidentes. 

4.2.2 DEVERES DO VOLUNTáRIO/A 

• Respeitar a vida privada e a 
dignidade da pessoa, assim como 
as suas convicções ideológicas, 
religiosas e culturais;
• Guardar sigilo sobre assuntos 
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confidenciais durante o serviço como
funcionários, voluntários, clientes, 
outras pessoas ou ainda a gestão 
global da organização. A incapacidade 
de manter a confidencialidade pode 
resultar na cessação da relação do 
voluntário com a organização ou 
outra ação correcional;
• Informar os respectivos responsá-
veis em qualquer caso de situação 
anómala;
•  Garantir a regularidade do exercício 
do trabalho voluntário/a;
• Conhecer e respeitar as normas de 
funcionamento da organização, bem 
como dos respectivos programas e 
projetos; 
• Zelar pela boa utilização dos mate-
riais e equipamentos postos ao seu 
dispor;
• Participar em programas de forma-
ção para um melhor desempenho no 
seu trabalho;
• Garantir a regularidade do exercício 
do trabalho voluntário;
• Não assumir o papel de represen-
tante da organização sem autoriza-
ção prévia;
• Utilizar devidamente a identificação 
de voluntário/a no exercício da sua 
atividade;
• Informar a organização com uma 
antecedência de 10 dias úteis sem-
pre que pretenda interromper ou ces-
sar o trabalho voluntário/a;
• Contribuir para o estabelecimento 
de uma relação fundada no respeito 
pelo trabalho de cada um.

• Como representantes da organiza-
ção, os voluntários, como os funcio-
nários, devem apresentarem-se de 
forma apropriada às condições para 

o desempenho das suas funções.

4.3. FAzER VOLUNTARIADO

Desde 2015 que, de forma a tornar 
consistente a abordagem ao 
voluntariado, a Kriscer começou a 
estruturar um plano de atuação mais 
próximo de padrões profissionais. 
Para tal começou a fazer um 
levantamento de necessidades junto 
dos técnicos e clientes da KRISCER, 
surgindo assim este Programa de 
Voluntariado. 

Este Programa baseia-se nos 
princípios da solidariedade e 
participação social e tem como 
objetivos:

•  Aumentar a participação cívica e 
social, 
• Reforçar laços de solidariedade e 
cooperação,
• Assumir-se como oportunidade de 
aprendizagem,
• Desenvolver competências pes-
soais, sociais, interculturais, entre 
outras.

Levantamento de Necessidades 
de Voluntariado

• Para que é que precisamos de vo-
luntários/as?
• Quais são os objetivos das suas 
ações?
• Que tarefas lhes vão ser atribuídas?
• Em função dos objetivos e das ta-
refas, que requisitos/perfil deve ter o 
voluntário/a?
• Qual o número de voluntários/as ne-
cessários?
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• Qual a periodicidade, duração e ho-
rário em que são necessários?

Decorrente deste trabalho 
chegou-se à identificação deste 
conjunto de áreas de atuação:

• Educação
• Ocupação de tempos livres em 
férias escolares
• Conferências/Cursos/Workshops
• Exclusão social – Apoio pontual a 
sem-abrigo, refugiados, entre outros
• Ambiente 
• Hortas pedagógicas, Bioconstrução 
ações de sensibilização 
• Eventos culturais e artísticos 
• Festival Consciências
• Loja Social
• Angariação de Fundos e Amigos da 
Kriscer
• Cooperação Nacional/ internacional

Os projetos que integram voluntários/
as podem decorrer em território nacio-
nal e/ou internacional e, dependendo 
dos projetos, o voluntariado pode ser 
de curta ou de longa duração.
• Curta duração - Projetos pontuais 
sejam eles de apoio a eventos cultu-
rais e artísticos e/ ou promoção e di-
vulgação.
• Longa duração - 2 a 12 meses

Decorrente deste trabalho, far-se-á a 
elaboração dos perfis de posto.

5. PRODECIMENTOS DE GESTÃO

5.1 PERFIL DO VOLUNTáRIO/A

A KRISCER pretende voluntários/as 
com as seguintes características:

• Dinamismo
• Disponibilidade
• Capacidade de iniciativa
• Facilidade de comunicação
• Sentido de responsabilidade
• Sentido de compromisso
• Respeito pelo outro
• Equilíbrio emocional

O voluntariado na KRISCER destina-
se a:
• Adultos maiores de 18 anos
• Jovens de idade inferior a 18 anos 
mediante autorização parental.

5.1.1 PERFIL DE POSTO

Os critérios do perfil de posto serão 
adequados especificamente aos 
objetivos dos projetos a implementar. 
Os elementos gerais inseridos num 
perfil de posto serão: a função, o 
perfil (critérios prioritários e critérios 
de valorização), apoios adequados 
e o processo de seleção (com 
cronograma das fases de seleção).

Nota:
Todos os projetos que incluam 
crianças e jovens até aos 18 anos 
requerem a entrega de um registo 
criminal atualizado por parte dos 
voluntários/as participantes.

5.1.2 DIVULGAÇÃO
As informações, vagas e candidaturas 
na Kriscer para voluntariado são 
divulgadas através da Internet, no 
site (www.kriscer.org), facebook, 
newsletters, jornais ou rádio local.

Poderão ser realizadas sessões 
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de informação (momento em que 
serão dadas informações sobre 
as necessidades de voluntariado 
e de esclarecimento de dúvidas) 
em locais específicos tais como 
faculdades, escolas, associações de 
pais, escuteiros, etc., ou proceder-
se à entrega de flyers e afixação de 
cartazes.

Outras formas de divulgação das 
oportunidades de voluntariado 
poderão incluir:
• Plataformas de Voluntariado Nacio-
nal e Concelhia (Bancos Locais de 
Voluntariado, Câmaras Municipais).

5.2 CONFLITO DE INTERESSE

Ninguém que tenha um conflito de 
interesse, com qualquer atividade ou
programa da organização, quer seja 
pessoal, filosófico, ou financeiro deve
ser aceite ou servir como voluntário.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 RECRUTAMENTO

O recrutamento é formalizado através 
do preenchimento de um formulário 
de candidatura que estará disponível 
no site da KRISCER (www.kriscer.
org).

6.2 SELEÇÃO

No processo de seleção existem 
alguns pontos que os candidatos 
terão de seguir, tais como: consulta 
do perfil de posto, preenchimento do 
formulário de candidatura em papel 
ou online e envio do mesmo para a 

KRISCER (info.kriscer@gmail.com).

6.3 ENTREVISTA 

Após a análise das candidaturas 
serão selecionados os/as candidatos/
as que preenchem os critérios do perfil 
de posto que a KRISCER promoveu, 
sendo, comunicado a passagem à 1ª 
etapa de seleção que incluirá uma 
entrevista. As entrevistas terão 2 
etapas, sendo que a primeira poderá 
ser realizada de forma presencial ou 
por skype.

A 2ª etapa será presencial. Estas 
entrevistas serão realizadas pelos 
gestores/ coordenadores dos 
projetos responsáveis pela avaliação 
das candidaturas, que procurarão 
verificar se as/os interessadas/os 
reúnem condições para o exercício do 
voluntariado, de acordo com o perfil 
de posto definido pela KRISCER.

Posteriormente às entrevistas será 
comunicado o resultado da seleção 
final e definida a data de início do 
voluntariado.

Para funções específicas poderá ser 
solicitado uma carta de recomendação 
para as pessoas selecionadas na 2ª 
etapa da entrevista.

6.3.1 AVALIAÇÃO DE SAÚDE
Em casos, nos quais, os voluntários 
irão trabalhar com clientes com 
dificuldades a nível de saúde, pode 
ser necessário um procedimento 
de avaliação de saúde antes da 
confirmação da tarefa do voluntário. 
Para além disso, se existirem 
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requisitos físicos necessários 
ao desempenho de uma tarefa 
de voluntariado, um processo 
de avaliação ou teste, pode ser 
necessário para determinar a 
capacidade do voluntário de 
desempenhar essa tarefa em 
segurança.

7.SUPERVISÃO E 
ACOMPANHAMENTO

O bom desempenho das funções da/o 
voluntária/o depende, em grande 
medida, da forma como se processa 
o seu enquadramento, orientação, 
supervisão e avaliação no âmbito 
das atividades desenvolvidas pela 
KRISCER. Para tornar coerente 
a forma de atuação, a KRISCER, 
preocupar-se-á em dar a informação 
que considere fundamental a um 
exercício adequado do voluntariado, 
seja de curta ou longa duração.

7.1. REUNIÃO DE PREPARAÇÃO 
E ENqUADRAMENTO COM O 
GRUPO SELECCIONADO

O início da atividade dos voluntários/
as na organização começa com uma 
reunião de preparação e enquadra-
mento. O enquadramento visa, neste 
caso, ajudar o voluntário/a a situar-se 
na organização\projeto onde prestará 
o apoio. Aqui obterá informações so-
bre a organização (missão, visão e os 
valores), sobre o projeto em que será 
integrado (objetivos, público-alvo, 
local de intervenção, horário, o que 
deve e não deve fazer), quem será o 
orientador/a ou supervisor/a, as suas 

funções e acesso aos registos de 
assiduidade e avaliação.
          

7.2. ASSINATURA DO 
COMPROMISSO DE 
VOLUNTARIADO

A/o candidata/o que participou da 
reunião de preparação e enquadra-
mento, passa a ter estatuto de volun-
tária/o e assina com a KRISCER um 
Compromisso/ Contrato de Volunta-
riado no âmbito do Programa de Vo-
luntariado, assim como recebe o seu 
Cartão de Identificação.

Nota: Neste momento, para trabalho 
com crianças e jovens até aos 18 
anos, deve entregar um registo 
criminal atualizado.

7.3. AUSÊNCIA

De acordo com o entendimento do 
supervisor, podem ser concedidas 
autorizações de ausência aos 
voluntários. Esta autorização de 
ausência não irá alterar ou estender 
a data final, previamente acordada, 
do termo de serviço do voluntário.

7.4. ABSENTISMO

Espera-se que os voluntários 
desempenhem os seus deveres 
de forma agendada regularmente 
e pontual. Quando esperem estar 
ausentes a um dever agendado, os 
voluntários devem informar o seu 
supervisor, sempre que possível com 
o mínimo de 2 dias de antecedência 
para que se possam efetuar outras 
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disposições. O absentismo contínuo 
resultará em uma revisão da tarefa 
de trabalho do voluntário ou término 
do serviço.

7.5. FORMAÇÃO INICIAL

O início do exercício do voluntariado 
na KRISCER no âmbito deste Pro-
grama é antecedido da participação 
numa ação de formação que propor-
ciona informação sobre legislação 
de enquadramento do voluntariado, 
ética e deontologia do exercício do 
voluntariado e a atuação da/o volun-
tária/o. Esta formação tem também 
como objetivo a descrição clara e ob-
jetiva das responsabilidades e papéis 
de cada um dentro da organização.

7.6. SUPERVISÃO EM PROJETOS 
DE LONGA DURAÇÃO

Nos projetos de longa duração 
a supervisão é um processo de 
observação do desenvolvimento da 
atividade e do desempenho do/a 
voluntário/a durante e no mesmo.

ANáLISE DE:
• Aquisição de competências e das 
relações interpessoais, nomeada-
mente no que respeita à gestão de 
conflitos;
• Capacidade de reflexão crítica rela-
tivamente às ações desenvolvidas;
• Análise do impacto social no bem
-estar dos outros;
• Capacidade do voluntário na cons-
trução de soluções para adversida-
des para as quais não foi preparado.
O SUPERVISOR:
• Observa diretamente o desempe-

nho do voluntário/a;
• Realiza reuniões de trabalho para 
reflexão conjunta;
• Realiza a avaliação do trabalho de-
senvolvido e do cumprimento de ob-
jetivos;

No caso de verificar a falta de 
adaptação do voluntário/a às 
atividades executadas motivada 
por atitudes ou comportamentos 
inadequados, deve analisar as 
causas  com os gestores de projeto 
e discutir com o voluntário/a, e:

• Decide e aplica medidas corretivas; 
• Decide sobre a transferência do/a 
voluntário/a para outro tipo de res-
posta;
• Decide e faz cessar o exercício de 
voluntariado. 

Durante a atividade de voluntariado 
o voluntário/a terá de assinar uma 
ficha de presença e apresentar um 
relatório de atividades desenvolvidas.

7.7. SUPERVISÃO EM PROJETOS 
DE CURTA DURAÇÃO 
(ORIENTAÇÃO)

A supervisão em projetos de curta 
duração é o processo de orientação e 
acompanhamento dos/as voluntários/
as envolvidos/as.

ANáLISE DE:
-Aquisição de competências e rela-
ção interpessoal;
• Capacidade de observação relativa-
mente às ações desenvolvidas;
• Análise do impacto social no bem
-estar dos outros;
• Capacidade do voluntário/a na 
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construção de soluções produtivas.

O ORIENTADOR:
• Observa diretamente o desempe-
nho do voluntário/a;
• Realiza a avaliação do trabalho de-
senvolvido e do cumprimento de ob-
jetivos;

No caso de verificar a falta 
de adaptação do voluntário/a 
às atividades executadas 
por existência de atitudes ou 
comportamentos inadequados, o 
orientador deve:

• Discuti-los com o voluntário/a;
• Decidir e aplicar os ajustes ou as 
mudanças necessárias; 
• Decidir sobre a transferência do/a 
voluntário/a para outro tipo de res-
posta;
• Decidir e fazer cessar o exercício de 
voluntariado. 

7.8. VOLUNTáRIOS COMO 
SUPERVISORES DE 
VOLUNTáRIOS

Um voluntário pode agir como 
supervisor de outros voluntários, des-
de que o voluntário supervisor esteja 
sob supervisão direta de um trabalha-
dor remunerado.

8. AVALIAÇÃO

A avaliação é uma atividade que visa 
conhecer os resultados obtidos em 
relação aos objetivos traçados para 
se poder corrigir desvios que possam 
ter surgido e ter uma perceção clara 
sobre o impacto causado no público-

alvo e na comunidade em que este 
se integra.

A avaliação de longa duração é um 
processo que se desenvolve ao 
longo de todo o período do projeto 
que compreenda voluntários/as, 
sendo estabelecidos previamente 
os respectivos períodos de 
avaliação sistemática das atividades 
desenvolvidas e da adequação das 
suas atitudes e comportamentos para 
com todos os intervenientes.

Ao voluntário/a é exigido o registo de 
todas as atividades desenvolvidas 
no decurso da sua atuação em 
documento emitido pela organização. 

No final de cada projeto é feita 
uma avaliação do trabalho desen-
volvido, nomeadamente através do 
preenchimento:

• de um Inquérito de Avaliação pelo 
voluntário/a, de modo a detetar even-
tuais ajustamentos e reorientação de 
tarefas no próprio programa de volun-
tariado;
• de uma ficha de autoavaliação;
• de uma ficha de avaliação da equi-
pa coordenadora;

De igual forma, a organização faz a 
avaliação do trabalho dos/as 
voluntário/as e da sua assiduidade. 

9. RECONHECIMENTO

A motivação é a principal energia 
do voluntário/a. Neste sentido, o 
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reconhecimento do seu empenho e 
do seu compromisso é fundamental 
para que melhores exemplos surjam 
e o voluntariado seja cada vez mais 
reconhecido como parte da cultura 
organizacional da KRISCER. 

No final da sua prestação como 
voluntário/a, este/a voluntário/a será 
reconhecido/a pelo seu trabalho e 
empenho através de um Certificado 
de Voluntário/a emitido pela 
KRISCER que certifica a participação 
do voluntário/a em determinado 
projeto, a respetiva duração e âmbito 
de intervenção.

A KRICER considera fundamental, de 
entre outras formas, o reconhecimento 
através de visibilidade na newsletter 
da organização.

No dia 5 de Dezembro, data em que 
se celebra o Dia Internacional do 
Voluntariado, os voluntários/as da 
KRISCER serão convidados a par-
ticipar na comemoração onde serão 
reconhecidos publicamente pelo seu 
trabalho e empenho. De referir que, 
quando não for possível essa data, 
será agendada uma outra para o 
efeito.

A KRISCER celebra anualmente o 
seu aniversário, momento que utiliza 
para destacar os voluntário/as e 
agradecer o trabalho e empenho de 
cada um.
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