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Bem-vindo
Obrigada pelo seu interesse em voluntariar no Adote um Orelhudo!
Se você chegou até aqui, é por que deseja fazer parte de um grupo de pessoas que colabora,
compartilha e, acima de tudo, doa seu tempo e dedicação aos animais.
Ficamos muito felizes com a sua chegada!

Este manual do voluntário tem como objetivo oferecer informações sobre o nosso programa

Sabine, fundadora do
Adote Um Orelhudo!

de voluntariado e as diferentes áreas nas quais você poderá se envolver.

O que é o Adote Um Orelhudo!
O Projeto Adote um Orelhudo! surgiu da necessidade de encontrar novos lares para coelhos que geralmente são comprados e descartados ou abandonados quando "crescem e
começam a dar trabalho" na regiao da grande Florianópolis. Outros ainda, depois de anos
de convivência com alguma família humana, não são mais desejados.
Muitos chegam em estado lastimável: doentes, magros, subnutridos, com sarna, ma-

Nós temos um sonho…
Que todos os coelhos
recebam o respeito e o
amor que merecem!

chucados, cortes e até paralíticos. Além de receber estes coelhos, o Projeto os encaminha
para tratamento veterinário antes de disponibilizá-los para adoção.

Quem somos
Somos um grupo de pessoas dedicado a receber, cuidar e encaminhar a novos lares coelhos que por vários motivos não são mais desejados.
Somos protetores independentes, que usam recursos próprios para arcar com todas as
despesas oriundas do resgate, e que por isso, conta com a ajuda inestimável de voluntários como você!
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Perfil do voluntário
Mas afinal, o que é ser um voluntário no Adote um Orelhudo?
Voluntário é aquele adulto ou jovem que dedica o seu tempo, e aplica o uso de seu
conhecimento e habilidades, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades,
grupos e projetos.
Aqui no Adote um Orelhudo, qualquer pessoa pode ser um voluntário, independentemente
do grau de escolaridade ou idade, com ou sem animal de estimação.
Em nossa ONG, nós priorizamos a boa vontade e as pessoas que não medem esforços para
propiciar o bem-estar dos animais.

Nossos voluntários são:
 Motivados: o amor pelos animais e a vontade de fazer o melhor por eles são os

propulsores para manter a motivação
 Comprometidos: com todos os voluntários e iniciativas que ajudam o progresso

do Adote um Orelhudo
 Polivalentes: participando de forma diversificada em diferentes áreas e pro-

jetos na ONG
“Voluntariar é um ato
generoso
que ajuda a melhorar
a qualidade de vida do
próximo
e benefícia ou aprimora
a qualidade
de vida de uma
comunidade. ”

 Cooperativos: o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso de nossos

projetos
 Respeitadores: a missão e valores da ONG devem ser respeitados, tanto quan-

to seus colegas e pessoas relacionadas a instituição

Benefícios do voluntariado:
 Possibilidade de fazer o que ama
 Conhecer pessoas novas
 Ampliar o conhecimento ou até mesmo aprender algo totalmente novo
 Novas experiências
 Novos interesses e motivações
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Equipe de trabalho & funções
O trabalho voluntáriado no Adote um Orelhudo é dividido em áreas de interesses e funcões:

 Cuidar de Animais no Parque:
 Sadios e/ou doentes (com orientação)
 Limpeza dos recintos

Coelhos do parque

 Troca de água
 Alimentação dos animais
 Dar carinho, amor e atenção

 Transporte e Coleta de Doações:
 Ajuda no transporte de animais de veterinários para o abrigo e vice-versa
 Ajuda na coleta de doações, rações, e medicamentos

 Eventos:
 Participação na preparação que antecede o evento
 Ajuda na coordenação de eventos e voluntários

Filhotinhos alimentados

 Participação direta no evento, representando o Adote um Orelhudo

 Website, comunicação e Mídias Sociais:
 Atualização do conteúdo e fotos do website
 Criação de documentos visuais e flyers para divulgação da ONG
 Participação direta em lidar com o público e direcionar as perguntas relaciona-

das ao animais e à ONG
 Atualização das páginas de mídia social com conteúdo informativo e últimas

notícias e novidades da ONG
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Aspecto jurídico do voluntariado
No dia 18 de fevereiro de 1998, foi sancionada, pelo então Presidente da república
Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.608, que regulamentou a relação entre
voluntários e organizações sociais.

A lei considerou como serviço voluntário a atividade não remunerada, prestada por
pessoa física e entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins
não lucrativos. E estabeleceu ainda que o serviço voluntário não gera vínculo
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, privdenciaria, ou afim.

“Art. 2º O serviço
voluntário será
exercido mediante a
celebração de termo de
adesão entre a
entidade, pública ou
privada, e o prestador
do serviço voluntário,
dele devendo constar o
objeto e as condições
de seu exercício.”

Para o exercício do serviço voluntário, de acordo com a referida Lei, deverá ser
celebrado um Termo de Adesão entre a entidade pública ou privada, e o prestador do
serviço voluntário, constando o objeto do serviço voluntário e às condições do seu
exercício, bem como outras informações relevantes.

Entre em Contato
Para perguntas, comentários, e sugestões sobre as suas atividades de voluntariado,
entre em contato:
Email: adoteumorelhudo@gmail.com
Website: www.adoteumorelhudo.com
Facebook: /AdoteUmOrelhudo
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