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Reconhecido como uma importante estratégia para o desenvolvimento de competências e a formação de
vínculos com a comunidade, o trabalho voluntário é valorizado por possibilitar ao indivíduo a participação de forma
ativa e  responsável  na sociedade com autonomia  e criatividade.  O projeto  “Voluntariado:  Desenvolvimento  de
Competências e Formação de Vínculos” objetiva atuar como facilitador na relação dos alunos e servidores do IFRS-
Campus Osório com a comunidade, inserindo-os em contextos que desenvolvam diversas competências, utilizando
como forma de ação a prática do voluntariado. Atuando em variadas ações que são desenvolvidas ao longo do ano,
em parceria com instituições da região e com um grupo de técnicos e docentes do IFRS-Campus Osório, os alunos
tem a oportunidade de vivenciar diversas situações que exigirão a aplicação de conhecimentos e o desenvolvimento
de habilidades que contribuirão na sua formação humana e profissional. Além disso, a realização de atividades
voluntárias aprofunda a formação de vínculos sociais, necessários para a manutenção da convivência em sociedade.
O projeto justifica-se pela carência  de desenvolvimento de atividades  de prática voluntária  durante  a trajetória
escolar,  sendo  fundamentais  para  o  aprimoramento  emocional  e  intelectual  do  educando.  Ademais,  diversas
instituições  e  comunidades do litoral  norte  do RS possuem uma carência  de profissionais para a  realização  de
diversas atividades que podem ser supridas por voluntários. Os alunos interessados em atuarem nas ações do projeto
realizam um cadastramento identificando suas disponibilidades de horários e públicos de interesse. A partir disso,
realiza-se um levantamento das instituições da comunidade que apresentam uma carência de trabalho voluntário e
um planejamento conjunto de ações. Os alunos selecionados para as ações participam de encontros de sensibilização
onde são preparados para a atuação em campo, incluindo a simulação de situações que poderão ser vivenciadas. Ao
final de cada atividade os voluntários participantes avaliam a ação, propondo melhorias. No ano de 2015, 125 alunos
se cadastraram para participarem das ações. Foram realizadas dezesseis ações ao longo do ano, tendo como público-
alvo crianças e idosos. Neste ano de 2016, 180 alunos já se cadastraram para a participação nas ações voluntárias. Já
foram realizadas nove ações sendo duas no Lar dos Idosos, quatro na Escola da Aldeia Indígena Sol Nascente, duas
em escolas públicas e uma no Hospital do município. Entre as ações está a revitalização da biblioteca da Escola
Indígena em parceria com a 11ª Coordenadoria Regional de Educação e a conclusão da Brinquedoteca do Hospital
São Vicente de Paulo. O projeto encontra-se no seu segundo ano de execução e os seus resultados demonstram a
importância  do incentivo  ao  voluntariado  durante  a  trajetória  escolar.  Muitos  alunos  destacam que a  partir  da
experiência  vivenciada  passaram  a  entender  a  importância  do  voluntariado,  além  de  conhecerem  o  trabalho
desenvolvido  nas  instituições  do  município  atendidas  pelo  projeto,  fortalecendo  assim  o  seu  vínculo  com  a
comunidade.  Por  apresentar  situações  de  incerteza,  as  especificidades  do  trabalho  voluntário  oferecem  um
importante ambiente para o desenvolvimento de competências e preparação de cidadãos com participação mais ativa
e responsável na sociedade.
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