


Passo 1: Conhecer

O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e 
solidariedade, doa seu TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e 
não remunerada, para causas de interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos 
seus direitos e deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é 
esperado de todos — todos mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, 
organizações da sociedade civil e empresas.

O que é ser Voluntário?



É aí que entra o voluntário atual e 
transformador!
Aquele que entende a relevância do seu trabalho 
não só para a organização/comunidade atendida, 
como para si mesmo e para toda a sociedade.

Aquele que se preocupa com o todo e sabe que 
cada ação cidadã, seja individual ou coletiva, faz 
parte de uma cultura de participação, que gera o 
desenvolvimento de todos e a transformação social.

Parabéns pela opção em contribuir para 
a mudança!



O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, organizações da sociedade civil e empresas.

Programa de Voluntariado MOBILIZA - 
YDUQS
O Programa de Voluntariado Corporativo da YDUQS visa engajar, conectar e 
empoderar pessoas que dediquem tempo e habilidades para a prática cidadã e 
da responsabilidade social, gerando pertencimento e propósito através de 
ações transformadoras nas comunidades locais.

O Programa possui 3 pilares:
1. Educação
2. Desenvolvimento Social
3. Meio Ambiente e Saúde

Com isso, esperamos promover, valorizar e desenvolver o "espírito" de 
voluntariado, como forma de reforçar o conhecimento e o entendimento do 
posicionamento e das práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) da 
Yduqs voltadas para Responsabilidade Social Corporativa.

.



Passo 2: Partilhar dos nossos princípios 
solidários 

Quer ver como tem tudo a ver com tudo o que  fomentamos em nossa empresa? 
● Dignidade: a decência e o respeito aos outros são cultivados em todas as ações. 
● Integridade: mantém conduta honesta e coerente. 
● Liberdade: têm espontaneidade para participar e agir, porém com a responsabilidade do cumprimento 

dos compromissos assumidos.
● Justiça: lutam pelo tratamento igual, imparcial e isento de interesses particulares, favorecendo 

relações saudáveis e harmônicas.

Os princípios da YDUQS são a bandeira dos nossos valores. 



● Trabalho em equipe: 

cooperam e agem em conjunto, minimizando os conflitos e maximizando a troca de informações, 
promovendo o aproveitamento do talento de todos em busca de um resultado comum. Agem com confiança, 
acreditando no potencial de transformação do grupo e cultivam relações de parceria com os colegas na 
certeza de que a complementaridade gera maiores resultados. 

● Inovação e Criatividade: 

buscam alternativas inovadoras e criativas para promover mudanças na sociedade em sinergia com os 
objetivos do programa.

● Diálogo: 

reforçam a comunicação com todas as partes, reconhecem a importância de ouvir e dialogar com a 
comunidade, com os colegas e com a organização. 

● Transparência: 

a plena ciência da gestão do programa, voluntários e demais envolvidos nele, sobre as regras, os processos, 
objetivos e execução do programa, garantindo então a coerência dessa política aqui estabelecida, com valores 
da Yduqs, e com a ética.



Passo 3: Ser porta voz de como o programa 
funciona

● Participação: Apenas os colaboradores da YDUQS estão autorizados a participarem e realizarem ações 
dentro do Programa de Voluntariado Mobiliza

E essas são as regras do nosso Programa

● Horas de trabalho: O colaborador voluntário poderá ser liberado em horário de trabalho para a 
realização das atividades de acordo com especificidades de cada iniciativa, desde que isto não 
comprometa o cumprimento de suas funções e seja autorizado pelo gestor direto.  Em contrapartida, 
os voluntários são convidados a doarem horas de seu tempo pessoal, em iniciativas que 
especificamente ocorram fora da jornada de trabalho sem obrigatoriedade em nenhum dos casos.



● Suporte ao voluntário: Sempre que o voluntário 
precisar de ajuda, ele poderá entrar em contato 
com a coordenação do Programa por meio dos 
canais de comunicação internos da YDUQS, ou 
através do Portal do Programa, na aba “Fale 
Conosco”. 

https://mobilizainstitutoyduqs.v2v.net/pt-BR/contact-us/new
https://mobilizainstitutoyduqs.v2v.net/pt-BR/contact-us/new


O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, organizações da sociedade civil e empresas.

O que você pode ganhar com essa 
atuação?

● Autoconfiança;
● Iniciativa;
● Liderança; 
● Responsabilidade;
● Conhecimento;
● Sensibilidade para os problemas sociais;
● Aceitação de diversidade;
● Perseverança;
● Nova rede de contatos;
● Visão de mundo ampliada;
● Participação da construção de uma sociedade mais justa e de um país melhor!



Direitos e Deveres
Um voluntário sempre tem direitos e deveres, e 
tudo isso com o objetivo de garantir as melhores 
ações sempre, seja na experiência do voluntário 
para que a mesma seja bem produtiva e positiva, 
seja com os parceiros, para que resultados 
transformadores sejam alcançados, sabe? Por 
isso uma matriz de direitos e deveres é essencial. 



O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, organizações da sociedade civil e empresas.

Direitos
● Receber capacitação, quando aplicável e prévia e expressamente acordada, e supervisão para 

melhorar o desempenho do seu papel, assim como as informações completas sobre as tarefas 
que deve desenvolver, sendo essas responsabilidades do criador(a) da ação e/ou da instituição 
promotora.

● Quando prévia e expressamente acordado, ter acesso aos recursos necessários para a ação 
voluntária em que irá participar, seja ela online ou presencial, sendo essas responsabilidades 
do criador(a) da ação e/ou da instituição promotora.

● Propor ações de voluntariado, desde que de acordo com a política do programa, a fim de que 
sejam analisadas junto à área gestora do Mobiliza.



O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, organizações da sociedade civil e empresas.

Deveres
● Preencher a ficha de inscrição e o Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário (de acordo com a 

Lei 9.608), disponível em 
https://yduqsvoluntario.v2v.net/pt-BR/accept-terms/fe5cd75c-4864-4074-9629-ba84a9cdada1. 
Só assim será considerado voluntário(a) do programa de voluntariado. 

● Garantir o compromisso e o respeito com os colegas e com o público beneficiário, uma vez que 
são porta-vozes na comunidade e instituições parceiras. Ou seja, ser embaixador dos valores 
da empresa na comunidade. 

● Compromisso ético (como, por exemplo, o sigilo sobre os assuntos dos beneficiados, respeito a 
questões e diferenças ideológicas, sociais, políticas, de gênero e religiosas). 

● Trabalhar bem em grupo para planejar as ações, assim como executar a ação e garantir que os 
resultados sejam reportados no portal do voluntariado em teor de partilha e transparência. 

https://yduqsvoluntario.v2v.net/pt-BR/accept-terms/fe5cd75c-4864-4074-9629-ba84a9cdada1


O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, organizações da sociedade civil e empresas.

Deveres

● Escolher cuidadosamente a área que deseja atuar, considerando os seus interesses e 
habilidades e os três pilares do programa, garantindo um trabalho eficiente e mantendo o 
compromisso assumido: presença na ação, qualidade da atuação, e atenção e zelo na 
execução.

● Movido por uma ética de solidariedade, dedicar, sem remuneração financeira, seu tempo, 
trabalho e/ou talento para causas de interesse social e comunitário.

● Trabalhar em equipe contribuindo com novas ideias, engajados em proporcionar as melhorias 
e bem-estar para sociedade.

● Apoiar e proporcionar a troca de experiências e o crescimento entre os voluntários.

Deveres



Passo 4. Se motivar e se envolver com as 
ações e com a comunidade

Afinal, por que ser voluntário? As motivações são diversas e legítimas:

● Fazer a diferença;
● Ser solidário;
● Desenvolver-se pessoal e/ou profissionalmente;
● Conhecer pessoas;
● Entre muitas outras!

Motivação, valores e disponibilidade



O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pesoas, grupos, governos, organizaçõe da sociedade civil e empresas.

Quais são as suas motivações? 

● Quais são os seus valores?
● Qual é a sua disponibilidade de tempo?
● Que habilidade ou talento você quer oferecer?
● Em qual área e com que público você quer atuar?
● O que você gosta de fazer?
● Qual atividade você quer realizar?

Ao procurar por uma atividade voluntária, é importante também 
refletir sobre:



Passo 5: Se inscrever

O Programa de Voluntariado da YDUQS tem uma plataforma exclusiva que 
funciona como uma rede do bem, integrando a empresa, colaboradores 
voluntários e ações sociais.

Fazer a inscrição no Portal do Voluntariado

Cadastre-se no portal e contribua para o desenvolvimento da nossa rede!

https://yduqsvoluntario.v2v.net/pt-BR

Caso tenha dúvidas sobre como participar, clique aqui.

https://yduqsvoluntario.v2v.net/pt-BR
https://voluntariosicrediuniaoparanasaopaulo.v2v.net/pt-BR/pages/32d856fb-4527-408f-b0c9-1f84e8147a2e


O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, organizações da sociedade civil e empresas.

Legislação do Trabalho Voluntário e o Termo 
de Adesão
O trabalho voluntário acontece há muito tempo no Brasil, mas apenas em 1998 ele foi regulamentado por uma lei. O 
objetivo dela é regular as relações entre os indivíduos (voluntários) e as organizações da sociedade civil privadas ou 
entidades públicas.

A Lei do Voluntariado (9.608 de 18.02.98) define o trabalho voluntário como 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. O 
serviço voluntário não gera vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

A lei prevê a assinatura de um termo de adesão, que é um contrato simples entre o voluntário e a organização da 
sociedade civil ou entidade pública, que apresenta as condições básicas do relacionamento e natureza da atividade 
voluntária a ser desenvolvida. Para conhecer a legislação na íntegra, clique aqui.

IMPORTANTE

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm


Passo 6. Localizar locais de atuação e 
oportunidades de atividades voluntárias

E você também pode sugerir e organizar atividades voluntárias!

1. Faça um mapeamento de organizações em seu entorno e selecione uma ou mais de seu interesse e 
que estejam alinhadas aos valores do Programa;

2. Faça uma visita de diagnóstico de potencialidades e necessidades;
3. Planeje ações voluntárias em conjunto com a organização escolhida;
4. Crie uma ação no Portal de Voluntariado da YDUQS;
5. Mobilize outros voluntários;
6. Realize o que foi planejado. É fundamental cumprir o que for combinado!

A YDUQS disponibiliza um portfólio de ações e projetos de organizações da sociedade civil no 
Portal de Voluntariado.

Importante: sempre que você incluir uma ação no Portal do Voluntariado, ele só ficará disponível para 
a inscrição de outros voluntários, depois de passar pela análise e aprovação interna da YDUQS.

https://mobilizainstitutoyduqs.v2v.net/pt-BR


Passo 7: Se engajar com um propósito e 
colocar a mão na massa

A missão da YDUQS é tornar as ações socioambientais conhecidas perante a 
sociedade, utilizando o voluntariado como ferramenta de engajamento e 
conscientização, a partir, principalmente, dos três pilares do Instituto Yduqs: 
Educação, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente e Saúde.

Engajar é compartilhar valores e alinhar objetivos para colocar uma ideia em prática. E  este é o 
seu desafio!



A Empresa acredita que você também é 
parte dessa mudança, por isso traz 3 dicas 
essenciais para tudo isso dar certo:
1. Busque uma causa para chamar de sua, entenda como 

você pode fazer a diferença;
2. Se una a pessoas que compartilham os mesmos valores;
3. Valorize o que cada um tem de melhor e faça acontecer!

E nesse último passo o  convite é experimentar!
Cerca de 57 milhões de pessoas fazem trabalho voluntário no país (fonte: 
Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021- IDIS/DataFolha)

A maioria relata que ao realizar um trabalho voluntário, recebe mais do que 
doa e sente que está fazendo a diferença para construir um futuro melhor.

https://pesquisavoluntariado.org.br/


O voluntário é a pessoa que, motivada pelo desejo de participação e solidariedade, doa seu 
TEMPO, TRABALHO E TALENTO, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 
interesse social e comunitário.

Para construir um mundo melhor, é preciso que todos tenham consciência dos seus direitos e 
deveres e trabalhem por eles no dia a dia. Este comportamento é esperado de todos — todos 
mesmo! Ou seja, pessoas, grupos, governos, organizações da sociedade civil e empresas.

Compromisso com o trabalho 
Voluntário
Agora que você já entendeu seu papel, está pronto para atuar!

Realizar uma atividade que você goste, tenha tempo e esteja preparado é o que vai garantir sua 
satisfação e desempenho.

Comprometimento aqui é fundamental! Uma vez que você se responsabilize por uma atividade, terão 
pessoas contando com você.

Você não está sozinho! Para apoiar seu trabalho, conte com a área de sustentabilidade da YDUQS, 
que fará a coordenação e gestão do Programa.

.




