
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 
 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marau – 

APAE de Marau desenvolve o serviço de voluntariado conforme a Lei 

Federal nº 9.608/1.998, pois acredita nesta causa, bem como 

necessita de parceiros que contribuam para o fortalecimento da 

cidadania na sociedade e na APAE. 

Na lei que dispõe sobre o voluntariado em seu artigo1º, informa 

que: “ Considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade 

não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública de 

qualquer natureza, ou a instituição privada sem fins lucrativos, que 

tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 

recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. ” Portanto 

é necessário olhar para o indivíduo com suas particularidades e 

singularidades é criar possibilidades em conjunto, construindo 

aprendizado mútuo, no entanto é necessário que o voluntário 

apresente algumas atitudes, tais como: comprometimento, 

humildade, responsabilidade, persistência, motivação, tolerância, 

ética, profissionalismo e desempenho.Com esta visão, cria-se um 

ambiente propicio para a realização de ações e trocas de 

experiências entre as partes que façam a diferença na vida dos 

voluntários e dos beneficiários da APAE. 

Ao voluntário oportuniza-se o acesso a participação enquanto 

cidadão para a contribuição na construção de uma sociedade melhor, 

desenvolvendo ações de liderança, reflexão e cooperação, 

desenvolvendo nova habilidades, busca de satisfação pessoal e 

ampliação das relações interpessoais. 

Para nós da APAE de Marau, o voluntário nas causas que 

acreditamos, fortalece nosso impacto, agrega valor na aprendizagem 

contínua. 

A comunidade toda ganha com o programa de voluntariado, 

ampliam-se as parcerias com empresas privadas e organizações 

sociais, aperfeiçoamento e desempenho, fortalecendo o 

compromisso com a continuidade dos serviços, programas, projetos 

e ações. Contribui com a redução das desigualdades e no estimulo a 



emancipação da comunidade; fortalece o vínculo entre as pessoas e 

organizações, bem como o desenvolvimento sustentável. 

 

A APAE de Marau tem interesse em trabalhar com você 

voluntário! 

Para se cadastrar, siga as instruções: 

 

1º Passo: Acessar o site: www.parceirosvoluntarios.org.br 

2º Passo: Acessar o link dentro do site: “voluntário” 

3º Passo: Acesse o item 1 – Crie seu perfil no Parceiros conecta 

4º Passo: Qual o tipo de usuário “voluntário” 

5º Passo: Cadastro preencher os requisitos 

6º Passo: Optar por reuniões de conscientização on line 

 

 

 

 

 

http://www.parceirosvoluntarios.org.br/

