EXTERNATO DE S.VICENTE DE PAULO,
CAMPO GRANDE

ALDEIAS SOS GULPILHARES

Campos de Missão
Quaresma 2015
Inscrição Obrigatória
até dia 12 março*
Data: Do dia 22 ao dia 27 de março

Data: Do dia 27 ao dia 29 de março

Custos: sem custos associados

Custos: sem custos associados

Alojamento: Externato

Alojamento: Na instituição

Limite de inscrições: 10 jovens (>15anos)

Limite de inscrições: 6 jovens (>16anos)

Responsável de Campo: Irmã Maria Adélia

Responsável de Campo: Alice Santos

Atividades propostas:





Formação aos voluntários
Apoiar o Lar de Terceira Idade;
Ajudar na distribuição de almoços aos
sem abrigo;
Dinamizar atividades com crianças da
escola, frequentadores dos serviços de
ATL..

Atividades propostas:




Formação aos voluntários;
Apoiar as crianças e jovens da instituição
Dinamizar atividades e dinâmicas de grupo de ocupação de tempos livre com os
utentes.

Projeta-te Para Cristo na
Missão

*Remeter ficha de inscrição para
alimcsantos@hotmail.com

LAR MARIA VIANA, AMARANTE

OBRA SOCIAL DO POUSAL, MALVEIRA

CASA DE SAÚDE DO TELHAL

Data: Do dia 23 a 27 de março

Data: Do dia 23 a 27 de março

Data: Do dia 23 a 27 de março

Custos: 20 euros (Custos da alimentação)

Custos: sem custos associados

Custos: 20 euros (Custos de alimentação)

Alojamento: Na instituição

Alojamento: Na Instituição

Alojamento: Na Instituição

Limite de inscrições: 8 jovens (>16anos)

Limite de inscrições: 5 jovens (>16anos)

Limite de inscrições: 10 jovens (>16 anos)

Responsável de Campo: Joana Ribeiro

Responsável de Campo: a definir

Responsável de Campo: Patrícia Coelho

Atividades propostas:




Formação aos voluntários
Apoiar as crianças e jovens da instituição
Dinamizar atividades e dinâmicas de grupo de ocupação de tempos livre com os
utentes.

Atividades propostas:

Atividades propostas:




Formação aos voluntários
Ajudar/ Participar nos cuidados médicos
e de higiene;
Levar os utentes a interagir com pessoas
da comunidade de forma a criar e fortalecer laços de amizade e cidadania, melhorando a sua qualidade de vida e o seu
bem-estar.






Formação aos voluntários
Proporcionar a animação hospitalar;
Implementar o apoio espiritual e religiosa
aos e doentes que o desejem;
Ajudar na prestação de cuidados básicos.

