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Informação para candidatos a voluntários - 1.ª Fase (até 15-03-2011)
Um voluntário é alguém que, sem remuneração financeira, oferece o seu tempo, sua
energia, conhecimentos e habilidades para o benefício de outras pessoas ou
organizações. É um trabalhador, consciente e responsável, com uma forte consciência
social e uma vontade de ajudar os outros sem qualquer recompensa financeira.
Se estás interessado em fazer parte da grande família de voluntários da LPDS, num
evento de âmbito mundial, Coimbra 2011 – Campeonato Mundial de Natação de Surdos,
para ganhar experiência diversificada, partilhar e desfrutar de uma atmosfera cosmopolita,
assistir e representar Portugal como país anfitrião - esta é uma oportunidade única! Vem
fazer parte da nossa equipa!!
Podem inscrever-se voluntários de todos os países mas informamos que não serão
reembolsadas as despesas de viagem e deslocação para Coimbra - Portugal.
Procedimento para se inscreverem na função de "voluntário", 1.ª Fase (até 15-03-2011):
1. preencher e enviar APLICAÇÃO / FORM que se encontra ON-LINE
2. avaliação dos candidatos será com base na resposta ao questionário
* Cada voluntário receberá gratuitamente roupas identificativas do evento e formação
especifica
* Cada Voluntário pode escolher se quer ter ou não ter alojamento e refeições durante
o trabalho voluntário.

Teremos o maior prazer em vos ter na nossa equipa como voluntário.

BEM-VINDO!
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