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Para publicar uma ação no
Portal do Voluntariado:
1) Efetue o login;
2) Clique em “Ações”

Publicando uma ação
Crie uma ação para registrar as doações de parte do imposto de renda ao Fundo da
Infância e Adolescência com bonificação no ATB/Sinergia.

Passo-a-passo
1.

Vá em Ações no menu
superior e no centro da
página clique em “Publicar
ação”;

2.

Escolha o tema “Ações
Independentes”
para
vincular à sua iniciativa;

No campo “Formas de
participação”, escolha
a opção “doação de
materiais”.
No
campo
“Tipo
de
Voluntariado” escolha a opção
“Voluntariado Empresarial (com
vistas
a
bonificação
no
ATB/Sinergia)”.

Relacionar ação
ao Comitê da
dependência

DICA: se você estiver registrando uma ação já realizada, marque
o status dela como “realizada” e preencha os resultados na tela
seguinte.

Registrando resultados da ação
Depois de realizar a ação, é importante registrar os resultados. Além de motivar os
participantes, isso contribuirá para o aprimoramento do Programa de Voluntários.

Passo-a-passo
1.

No menu da ação, clique na opção
Resultados e depois em “Inserir/editar
resultados”.

2.

Na tela seguinte, preencha os campos
solicitados. Nos detalhes de atividades e
material arrecadado, preencha apenas os
que foram feitos na ação.

3.

Confira o campo “tempo médio de
dedicação por voluntário”, pois todos os
inscritos acumularão estas horas em seu
cadastro.

4.

Descreva como foi a ação e clique no
botão “Salvar e fechar ação”.

Doação - Inclusão de documentos
Anexe os recibos das doações, no Portal do Voluntariado, para consultas e comprovações
futuras, se necessário.

Passo-a-passo:
1.

Acesse a página da ação realizada;

2.

Na tela da ação,
“Documentos”;

3.

Clique em “publicar documentos”

clique

em

Criando um Comitê
Caso a dependência não possua comitê cadastrado no Portal, efetue o
cadastramento conforme abaixo:
Passo-a-passo
1. No menu superior clique em “Comitês”.
2. Na tela seguinte,
“Cadastrar Comitê”

clique

no

botão

3. Preencha as informações e clique em
“salvar”.

Dicas:
• É possível passar a liderança do grupo para
um ou mais voluntários líderes.
• É possível relacionar o grupo com outra
página: ação, instituições, por exemplo.
Veja mais pra frente como fazer isso.

Regras:
Preencha os campos apresentados obedecendo aos seguintes critérios:
• Título (nome do comitê): Prefixo da dependência com 4 dígitos + Nome do comitê de Voluntários dos
funcionários BB (exemplo: 0018 Comitê de Voluntários da agência São Paulo).
• Descrição: informar data de criação do comitê, descrever breve histórico e proposta de atuação.
• No campo tipo: selecionar a opção “Comitê de Voluntários de dependência BB (Voluntariado Empresarial)”.

Obrigado!

