RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 1999
1. Palestras informativas “O que é ser voluntário”
Objetivo: O voluntariado hoje, mais do que nunca, pressupõe responsabilidade e
comprometimento e para que se alcancem os resultados esperados e necessários, o Centro de
Ação Voluntária de Curitiba oferece esta palestra semanalmente, falando da história do
voluntariado, suas implicações na transformação social, direitos e responsabilidades do
voluntário, Lei do Voluntariado, além de esclarecimentos para as dúvidas mais freqüentes e o
que o potencial voluntário precisa saber para começar a construir uma relação com a
Instituição Social para a qual decidiu doar seu tempo e talento.
Público Alvo: População de Curitiba e Região Metropolitana, Organizações sociais
governamentais e não governamentais, Empresas, Escolas, Universidades.
Número de palestras: 48
Número de participantes: 1.267
2. Auto-encaminhamento
Objetivo: Encaminhamento é um serviço de Oportunidades de trabalho voluntário das
Instituições Cooperadas com o Centro de Ação Voluntária de Curitiba. Nele, o potencial
voluntário encontrará as informações necessárias para encontrar uma Instituição e a tarefa que
sejam mais adequadas à sua proposta de trabalho voluntário.
Público Alvo: Potenciais voluntários que participam da palestra informativa
Número de usuários: 575
Oportunidades escolhidas: 430
Local: Sede do Centro de Ação Voluntária de Curitiba
3. Casa Aberta: “Quem somos e o que fazemos”
Objetivo: As instituições que precisam de ajuda podem contar também com assessoria e
material técnico que auxiliam na recepção e gerenciamento do voluntário. Desenvolvemos para
tanto uma metodologia de trabalho em cooperação, onde o Centro procura fortalecer estas
instituições que têm por objetivo a promoção humana, de forma que elas possam receber
voluntários em número e condições cada vez maiores e melhores.
Na Casa Aberta, apresentamos para as instituições interessadas o que fazemos e de que
forma ocorrerá nosso trabalho conjunto. Em seguida, é realizada uma visita à instituição, que
apresentará o programa de voluntários a ser executado e neste momento formalizamos a
parceria através de um Termo de Cooperação Técnica, estabelecendo as bases do
relacionamento entre as partes, iniciando o encaminhamento de voluntários na instituição
cooperada.
Público alvo: Dirigentes, funcionários e voluntários de Organizações Sociais governamentais e
não governamentais
Local: Sede do Centro de Ação Voluntária de Curitiba
Número de reuniões: 08
Número de organizações participantes: 90
Número total de cooperadas: 38
4. Relacionamento com a Mídia
Em 1999, o CAV participou de 04 entrevistas para Rádio, televisão e jornais.

5. Cursos
Gerenciamento de Voluntários
Objetivo: Temos trabalhado para apoiar as Instituições em seu desenvolvimento, a fim de que
suas ações obtenham cada vez mais qualificação e eficácia. Nesse sentido, acreditamos que a
capacitação para coordenadores de voluntários é fundamental, tanto no desenvolvimento
quanto no gerenciamento de programa para recebimento de voluntários em suas Instituições.
O curso é dividido em três partes: visão dos setores da economia e do voluntariado,
oportunidades de autodesenvolvimento e relações interpessoais e aspectos práticos.
Público alvo: Dirigentes e funcionários de Organizações Sociais cooperadas e não
cooperadas, integrantes de núcleos e grupos de voluntariado em empresas, demais
interessados.
Local: Sede do Centro de Ação Voluntária de Curitiba
Número de cursos: 08
Número total de participantes: 128
6. Eventos CAV
Mobilização
Mobilização na Rua XV com Travessa Oliveira Belo, em comemoração do Dia Internacional do
Voluntário, para promoção do voluntariado com entrega de material ilustrativo, divulgação de
Pesquisa de Voluntário e com participação e apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos
pelas instituições parceiras. Estavam presentes a Associação Paranaense dos Ostomizados,
Biblioteca Pública do Paraná, BOSCH, Guarda Mirim Joana D’Arc e banda. Foram distribuídos
cerca de 1.800 panfletos aos transeuntes.
Participação em Eventos
Encontro
Palestra no encontro em Faxinal do Céu – PR, com o objetivo de apresentar proposta de
criação de Centros de Voluntários no diversos municípios do Paraná. O evento contou com a
participação de 700 pessoas.
Palestra
Participação em Seminário de sensibilização durante o evento de comemoração da semana da
Integração em Guarapuava.
Mutirão
Mutirão de orientação à população que vive às margens da BR-277 sobre riscos do cólera, com
a participação de 25 voluntários do Centro de Ação Voluntária, treinados por profissionais de
saúde da Secretaria de Estado da Saúde, para ajudar na campanha de combate à doença.
Apoio da Ecovia que dispôs de quatro funcionários acompanhando as equipes em carros
operacionais e de apoio.
Workshop
Participação em Workshop de pesquisa sobre voluntariado empresarial (Estratégias de
empresas no Brasil) em São Paulo.
Encontro de Centros de Voluntários
Participação no Encontro de Centros de Voluntários promovido pelo Programa de Voluntários
na cidade do Rio de Janeiro cuja pauta inseria assuntos prioritários para o futuro dos Centros
de Voluntários.

Seminário
Participação no Seminário Introdutório do projeto Capacitação no Setor Voluntário:
Aprendizado Colaborativo em Nove Organizações Brasileiras e a United Way of CanadaCentraide Canada. O projeto.
Workshop
Participação no workshop – Captação de Recursos – projeto GETS/United Way do Canadá, em
São Paulo.
Workshop
Participação no workshop – Gerenciamento de voluntários – projeto GETS/United Way do
Canadá, em São Paulo.
Responsabilidade Social Empresarial
Participação no evento “Responsabilidade Social da Empresa no Mundo Globalizado e
Competitivo - Iniciativa da Paraná Fundações.
Ação Global
Participação durante o evento Ação Global promovida pelo SESI/TV Paranaense, no Clube do
Trabalhador
Palestra
Palestra sobre 3º Setor e Responsabilidade Social para candidatos a intercâmbio internacional
universitário promovido pela AIESEC – Associação Internacional de Estudantes em Ciências
Econômicas e Comerciais.
Mesa Redonda
Participação em Mesa Redonda durante o IV Encontrão da 3ª Idade no Ano Internacional do
Idoso. Palestra:Ação Voluntária e o Idoso.
Seminário
Participação no Seminário “A Rede de Centro de Voluntários e o Meio Empresarial no Brasil” –
Decisões estratégicas para o fortalecimento de parcerias, em São Paulo.

