GUIÃO DE APOIO

PROGRAMA YOUNG VOLUNTEAM

Programa dirigido a alunos do ensino secundário com o objetivo de
sensibilizar a comunidade educativa para a prática do Voluntariado
como expressão de cidadania ativa.
Organizador:

Alto Patrocínio:

Parceiros do Programa:

PORQUÊ ESTE PROGRAMA?

No âmbito da sua responsabilidade social corporativa, a Caixa Geral
de Depósitos (CGD) assume o compromisso de promover as
melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade portuguesa.
Através do Programa Caixa Social, a CGD promove projetos junto de
estabelecimentos de ensino e entidades do terceiro setor.
O Young VolunTeam, lançado em 2012, promove e valoriza projetos
de voluntariado em escolas do ensino secundário no âmbito dos eixos
estratégicos do Programa Caixa Social: voluntariado, inclusão social,
empreendedorismo, inclusão digital e financeira.

O YOUNG VOLUNTEAM HOJE
O Young VolunTeam valoriza as especificidades e realidades locais, a
participação e a co-responsabilização no desenvolvimento do projeto,
as práticas sustentadas no tempo e a consciência dos impactos da
atuação das escolas.
Desta forma, considera-se este Programa alinhado com a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania.

FASES DO PROGRAMA

INSCRIÇÃO DAS
ESCOLAS

CONSULTA DE
CONTEÚDOS

DESENHO
DO PROJETO DE
VOLUNTARIADO

ATÉ 15 DE
FEVEREIRO

ATÉ FINAL DE
FEVEREIRO

MARÇO

IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO

RELATÓRIO FINAL

DIVULGAÇÃO DE
PRÉMIOS

ENTRE MARÇO E
MAIO

ATÉ 15 DE JUNHO

ATÉ 5 DE JULHO

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

As inscrições para o Programa Young VolunTeam no ano letivo 2018/2019 terminaram a
15 de Fevereiro.
Cada escola deverá identificar obrigatoriamente um professor responsável e um grupo de
alunos (sugere-se até 12) que serão embaixadores do Programa na escola.
As declarações de consentimento para tratamento de dados pessoais deverão ser
enviadas para o email do Programa.
 Ponto de contacto com a organização do YVT

1 professor

 Coordenação do trabalho dos alunos
 Representação externa da escola em reuniões
com potenciais parceiros do grupo de alunos
 Agentes de mudança na escola

Alunos
embaixadores

 Implementação das ações propostas no âmbito do
YVT

 Disseminação dos valores do Voluntariado na
escola, entre a família e a comunidade local

A ESCOLA ESTÁ INSCRITA E AGORA?

Após as inscrições (15 de fevereiro), serão disponibilizados conteúdos para o
desenvolvimento do Projeto de Voluntariado na Escola.
Estes conteúdos poderão ser consultados no site da Caixa Geral de
Depósitos e serão também enviados por email às escolas através do
contacto do professor responsável.

https://www.cgd.pt/Institucional/Sustentabilidade-CGD/Comunidade/EducacaoLiteracia-Financeira/Pages/Programa-Young-VolunTeam.aspx

CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS

O Programa Young VolunTeam disponibiliza os seguintes conteúdos:

 Guião de Apoio
 Módulo I – Voluntariado: conceitos, princípios e inspiração
 Módulo II – Gestão de Projetos com base na ferramenta Social Business
Model Canvas;
 Templates para apresentação do relatório final

Sugestão:
Os conteúdos devem ser consultados até ao início de Março pelo grupo de
alunos embaixadores.

DESENHO DO PROJETO

Sugere-se que os grupos de embaixadores utilizem o módulo II no desenho e
implementação do projeto de voluntariado na escola.
Nesta fase devem usar o template do Social Business Model Canvas. No final do
desenho do projeto sugere-se que o template depois de preenchido seja enviado à
organização do programa.

Esta fase deve ficar terminada até ao final do mês de Março para que tenham tempo
de implementar as ações de voluntariado na comunidade.
Durante o período de desenho e implementação do projeto, ou seja, entre Março e
Maio, a organização do Programa YVT está disponível para acompanhar o grupo de
alunos embaixadores e tirar dúvidas sobre os conteúdos.

Contacto YVT para acompanhamento das escolas:
918517684
E-mail YVT para envio do template do Social Business Model Canvas:
youngvolunteam@servicopedagogico.info

RELATÓRIO FINAL
O relatório final é composto por:
 template do Social Business Model Canvas
 template da Ficha de Projeto
Para facilitar o acompanhamento das escolas sugere-se que o template do Social
Business Model Canvas seja enviado até ao final de Abril. Caso contrário, o prazo
final é 15 de Junho, juntamente com a ficha de projeto.
O template da Ficha de Projeto deve ser enviado até dia 15 de Junho juntamente
com o link de acesso a uma drive ou dropbox onde a organização do programa e o
júri possam aceder aos documentos que comprovam a implementação das ações do
projeto de voluntariado da escola.
No link de acesso podem constar fotografias e vídeos de ações de voluntariado,
folhas de presenças e outros documentos que considerem relevantes para
comprovar o trabalho desenvolvido pela equipa de embaixadores.
Estas informações devem ser enviadas para o email do Programa Young
VolunTeam: youngvolunteam@servicopedagogico.info

RELATÓRIO FINAL

Os relatórios serão avaliados pelo júri, constituído pelas entidades que fazem parte
da organização do Programa e pela Direção-Geral de Educação.
O júri avaliará os projetos das escolas tendo por base os seguintes critérios:
 Desenvolvimento do Projeto de Voluntariado (10%)
 Capacidade de mobilização da comunidade educativa (20%)
 Originalidade do projeto de Voluntariado e das ações desenvolvidas (10%)
 Perspetivas de desenvolvimento futuro do projeto de Voluntariado na Escola
(20%)
 Cumprimento das regras de apresentação do Relatório (5%)
 Grau de realização dos objetivos apresentados no projeto baseado em evidências
(35%)
Organização do Programa:
 Caixa Geral de Depósitos

 Bolsa de Voluntariado
 Sair da Casca

PRÉMIOS

O júri determinará as três escolas vencedoras e os resultados serão publicados até
5 de Julho de 2019 nos canais de comunicação do programa – sítio da internet da
Caixa Geral de Depósitos e redes sociais.
Às três vencedoras será atribuído um prémio de 1000 euros (mil euros) cada uma,
sob a forma de donativo, pela CGD, para investir no desenvolvimento do projeto de
voluntariado apresentado no relatório final.
Os projetos a concurso poderão ser divulgados pela Caixa Geral de Depósitos e
pela Direção-Geral de Educação nos seus canais de difusão.

CONTACTOS DO PROGRAMA
Facebook:
www.facebook.com/pg/anossacaixa
E-mail: youngvolunteam@servicopedagogico.info
Telefone: 918517684 (acompanhamento dos projetos nas escolas)
Caixa Geral de Depósitos
Programa Young VolunTeam
Av. João XXI, 63 - 8
1000-300 Lisboa

BOM TRABALHO E MÃOS À OBRA!

