
ORGANIZAÇÃO: APOIOS:



A Associação de Voluntariado Arriscar - A.V. ARRISCAR é uma

entidade de promoção e realização de projetos de voluntariado.

Fundada no dia 24 de Abril de 2018, em Vouzela, esta

associação tornou-se “um centro de voluntariado no centro do

país”. É uma organização que apela a que a sociedade arrisque,

que construa um mundo mais justo, tolerante e alegre através

do voluntariado e da partilha.

A ARRISCAR tem como intuito promover o voluntariado no

centro e dar a possibilidade a muitas pessoas que, de uma

forma livre, desinteressada, respeitadora e responsável se

comprometam a desenvolver e promover ações em prol da

comunidade, do ambiente e do desenvolvimento sustentável, a

troco de um sorriso, de uma gargalhada e de uma melhor vida.

Esta organização está assente em três pilares base: a

realização de projetos de voluntariado local, a promoção de

projetos de voluntariado nacional e internacional e o apoio ao

voluntário.

www.arriscar.org



A Associação O Meu Lugar no Mundo nasce de um sonho, de

uma necessidade de criar uma sociedade mais justa e inclusiva,

onde todas as crianças têm uma oportunidade igualitária no

acesso à educação, onde a origem, raça, religião ou estatuto

social não são determinantes para o sucesso.

“O Meu Lugar no Mundo” nasce em 2014 com a missão de

promover a educação de crianças e jovens provenientes de

famílias vulneráveis do Bonf im, Porto, como forma de inclusão

social.

Partindo de uma estratégia de proximidade e de uma

intervenção preventiva, desenvolve-se um trabalho

personalizado ao nível da criança/jovem com o objetivo máximo

de dar resposta às suas necessidades específ icas,

acompanhando o seu processo educativo, social e familiar até à

integração na vida ativa.

www.omeulugarnomundo.pt



Nos dias 12, 13 e 14 de abril, a Associação de Voluntariado

Arriscar e a Associação “O Meu Lugar no Mundo” vão realizar,

em Vouzela, a primeira Edição do Vouzela Easter Volunteer.

Esta atividade direcionada para a ocupação das férias de

Páscoa das crianças e jovens que frequentam a Associação “O

Meu Lugar no Mundo” vai permitir aos mais novos conhecerem

outras realidades muitas vezes esquecidas e negligenciadas por

quem vive nas grandes metrópoles.

Através de várias atividades, dinâmicas e muita diversão

pretendemos que estes jovens se conheçam, se divirtam e

desenvolvam competências na área da solideriedade e da

preservação ambiental. No f inal, pretendemos que os jovens

voltem mais conscientes e ativos na sua comunidade.

Queremos que este evento seja um f im de semana diferente e

que permita não só o crescimento pessoal das crianças e jovens

como também o desenvolvimento da comunidade em que este

projeto se vai inserir.



 Dinamizar e promover a região centro;

 Proporcionar aos mais novos um conhecimento

mais alargado do mundo que os rodeia;

 Promover a importância do trabalho em equipa e a

cooperação;

 Fomentar a socialização e a comunicação entre os

intervenientes;

 Promover o contacto com a natureza;

 Sensibilizar os mais novos para alguns flagelos do

interior.



15h00 – Chegada a Vouzela

16h00 – Sessão de Apresentações

18h00 – Peddy Papper

20h30 – Jantar

9h00 – Pequeno almoço

10h00 – Iniciativa de reflorestação

12h30 – Almoço

14h00 – Caça aos ovos e limpeza de mata 

17h00 – Atividades Desportivas

20h00 – Jantar

22h00 – Sessão de Cinema

9h00 – Pequeno almoço

10h00 – Trabalhos manuais

13h00 - Almoço 

15h00 – Visita a lar em Vouzela

17h30 – Regresso ao Porto




