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Caro novo voluntário, em nome do nosso Conselho de Admi-
nistração, gostaríamos de dar-lhe as boas-vindas formal-
mente à Global Family Support Corporation. Você decidiu se 
juntar a uma organização com a missão de servir famílias e 
pessoas vulneráveis   e/ou marginalizadas em comunidades 
ao redor do planeta. Independentemente do programa ou 
serviço para o qual você se voluntaria, é importante que você 
esteja ciente do seguinte:
Estas serão as marcas de sua missão:

1. Compromisso com a excelência,
2. Dignidade para todas as pessoas e
3. Compaixão pelos necessitados.

Confiamos que esses mesmos valores serão sempre mantidos 
em altos padrões e
temos a honra de recebê-lo em nossa equipe dinâmica..
 
Sinceramente,

FAMILY SUPPORT

Francis Stark
Director General

F rancis Sta rkl
Doris Daniel Restrepo

Directora de Proyectos

Do ris Daniel Rest repo
Ricardo Andrés Torres 

Director En Diversidad Y Talento Humano
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Nossa missão 
 
Trabalhamos diretamente com famílias e indivíduos necessitados, fornecendo 
tutoria educacional de qualidade e implementando missões de assistência filan-
trópica.

Nossa visão 

Somos uma organização sem fins lucrativos com reconhecimento internacional,
comprometida com a inclusão e a diversidade, buscando construir uma socieda-
de integral servindo de ponte entre quem quer compartilhar e quem precisa rece-
ber.

Filosofia

Os voluntários são um dos melhores recursos que temos na Global Family 
Support Corporation. Pessoas como você, que dedicam seu tempo, energia e 
talentos para ajudar e inspirar esperança, são essenciais para fornecer serviços 
de qualidade e prósperos.
Estamos comprometidos em criar oportunidades para as comunidades, embora
estejamos cientes de que muitos de nossos programas podem não cumprir seus
objetivos se os voluntários não estiverem totalmente envolvidos.

O que é ser um voluntário

Um voluntário é um membro não remunerado da Global Family Support Corpora-
tion que está disposto a fazer a diferença na comunidade sob a direção e em 
nome da Fundação.
Na fundação, nenhum voluntário será discriminado por raça, cor, idade, sexo,
orientação sexual, nacionalidade ou deficiência.
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Classificação do Voluntário

Voluntários contínuos (regularmente agendados)

 
Quando um voluntário aceita um cargo com um horário regular, você será consi-
derado um voluntário contínuo depois de servir constantemente por seis meses.

Voluntários para eventos especiais (esporádicos)

 
Indivíduos que servem como voluntários apenas uma vez ou ocasionalmente em 
um evento. São considerados voluntários de eventos especiais ou voluntários 
ocasionais.

Procedimentos
 
O voluntário do Global Family Support reportará ao supervisor principal do 
programa para tratar de quaisquer situações relacionadas à atividade específi-
ca. Caso não consiga contactar o supervisor, o voluntário deverá contactar o 
Director do Departamento de Voluntários. Se o voluntário não tiver um supervisor 
do programa, ele simplesmente se reportará ao Diretor do programa.

O trabalho voluntário na Fundação Global Family Support é dividido em duas 
áreas principais:

A. Serviço comunitário
B. Serviço à organização
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Funções de Voluntário

O papel dos voluntários é fornecer suporte à organização de várias maneiras por 
meio de atividades e habilidades específicas.

Diretor Voluntário
 
O voluntário fará parte do conselho de administração e será responsável por
supervisionar e dar suporte ao planejamento estratégico em toda a organização.

Voluntário de Apoio a Eventos
 
O voluntário auxilia no planejamento e coordenação de diversos eventos que a
fundação possui em seu planejamento mensal e/ou anual.

Fotógrafo Voluntário
 
Esse tipo de voluntário é indispensável em diversos eventos e campanhas, pois 
são os fotógrafos que captam os momentos para utilizá-los nas redes sociais, 
online ou impressas.

Voluntário de Mídias Sociais/Website
 
Voluntários que auxiliam nas comunicações por meio de redes de mídia social, 
sites e relações públicas em eventos organizados.
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Direitos e responsabilidades do VOLUNTÁRIO

Como voluntário, você tem direitos e responsabilidades. A Fundação Global 
Family Support acredita que os voluntários são um recurso humano vital e está 
comprometido com a infraestrutura apropriada para apoiar a participação de 
forma eficiente.

Os voluntários têm direito a:
 
/ Trabalhar em um local de trabalho seguro e saudável, saber sobre trabalhos
inseguros e recusar trabalhos inseguros.

/ Trabalhar em um ambiente de apoio e crescimento contínuo.

/ Receber práticas de participação efetivas e significativas.

/ Receber feedback do trabalho e ideias sobre a tarefa ou programa.

/ Fornecer feedback e receber feedback regularmente.

/ Solicitar e receber suporte do supervisor quando necessário.

/ Ser reconhecido por seus talentos e habilidades para concluir tarefas fora do 
escopo do engajamento voluntário.

/ Receber informações sobre o desenvolvimento do projeto.

/ Aproximar-se do líder voluntário e fazer perguntas sobre o projeto.

/ Dar sugestões e recomendações.

/ Escolher as famílias e/ou instituições para as quais trabalhar.
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Os voluntários têm a responsabilidade de:
 
/ Atuar com respeito à causa, à comunidade e à organização.

/ Agir com responsabilidade e integridade.

/ Cumprir os deveres conforme definido na descrição do cargo, de forma eficiente 
e eficaz.

/ Respeitar todas as políticas atuais.

/ Notificar o supervisor se não puder concluir as tarefas.

/ Recomendar sugestões e alterações.

/ Fornecer feedback e receber feedback quando Requeridos.

/ Aderir às regras, regulamentos e princípios da Fundação.

/ Representar a fundação com dignidade e respeito.

/ Ser respeitoso com os líderes, outros voluntários e qualquer membro do projeto 
que está sendo realizado.

/ Usar a imagem (camiseta ou banner) da fundação em todas as atividades reali-
zadas pela organização.

/ Atribuir à fundação os direitos de propriedade sobre o trabalho e atividades 
realizadas, incluindo o uso de todas as imagens do projeto, de si mesmo e de 
outros envolvidos.

Política de confidencialidade:
 
O Global Family Support reconhece a confidencialidade como um princípio de vida 
baseado na dignidade da pessoa. Portanto, a fundação respeitará a privacidade 
das informações pessoais daqueles a quem serve ou emprega. 
Você é responsável por manter a confidencialidade de todas as informações às 
quais você está exposto durante a execução como voluntário e se esta informação 
envolve funcionários, voluntários, clientes ou outros envolvidos no programa.
O não cumprimento desta política resultará na rescisão do contrato de voluntaria-
do e poderá resultar em ação legal de acordo com as leis locais.
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