VOLUNTARIADO
COVID-19

FADEMGA Plena inclusión Galicia

VOLUNTARIADO NA CRISE DO COVID-19
A situación derivada do COVID-19 está supoñendo un desafío para tódala sociedade e máis aínda para as persoas
con discapacidade intelectual e as súas familias, por elo estamos poñendo a andar diferentes actividades de voluntariado que poidan axudar a minorizar este desafío.
QUEN SOMOS?
FADEMGA Plena inclusión Galicia é a “Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento”, unha organización non gubernamental e sen ánimo de lucro, onde
traballamos promovendo accións que melloren a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as
súas familias.
Na actualidade contamos con 40 entidades galegas federadas e prestamos servizo a preto de 6500 persoas con discapacidade intelectual.

EN QUE ÁMBITOS PODES COLABORAR?

CAL É O PERFIL DA VOLUNTARIA OU VOLUNTARIO?

Hay múltiples actividades nas que podes aportar o
teu grao de area:

A persoa voluntaria deberá ser…







Quedadas virtuais con persoas con discapacidade intelectual
Actividades virtuais diferentes: clases manualidades, deporte…
E tamén estamos abertos a novas propostas de voluntariado



Maior de 18 anos.



Empático/a



Saber traballar en equipo.



Ter sentido da igualdade e da xustiza



Unha persoa positiva, proactiva, respectuosa,
comprometida e responsable
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QUE IMPLICACIÓNS TEN FACER
VOLUNTARIADO?




Ter habilidades e coñecementos axeitados
ao tipo da actividade a realizar
Decisión tomada libremente



Ter tempo suficiente



Responsabilidade e compromiso

QUE NECESITAS SABER?


As tarefas de voluntariado non son remuneradas



A Federación abonará os gastos que se deriven da
actividade



Recibirá acreditación de voluntariado



Deberá seguir instrucións da entidade: PRL,
protección de datos, coidado dos recursos da
entidade...

QUE TEÑO QUE FACER PARA INSCRIBIRME?
Deberás enviar ao mail de calidade@fademga.org a seguinte información:


Ficha de voluntariado cuberta



Copia do DNI (imaxe escaneada ou en fotografía)



Compromiso de voluntariado



Certificado negativo de non cometer delitos sexuais
(Podes obtelo na seguinte dirección:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central)

* Se tes algunha dúbida podes contactarnos a través do 981 51 96 50 ou en calidade@fademga.org
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