Madrugada Ficha de Inscrição Voluntariado

Bemvindo!
Em primeiro lugar, muito obrigado por ter escolhido a Associação Madrugada para
se voluntariar. Como voluntário, a sua ajuda permita-nos de cumprir a nossa missão
de ajudar a comunidade no Algarve.
Em baixo está listado um pouco sobre a informação que nos vai dar nesta ficha de
inscrição.
• A informação que nos fornece só vai ser usada para os nossos efeitos
administrativos e para ter o seu contato em caso de emergência aqui na
Madrugada. Não vamos partilhar os seus dados com qualquer pessoa ou
entidade sem ser necessário por razões legais. A única situação que vai requer
nos compartilhar qualquer informação seria em caso de emergência e com a
pessoa que vai listar com o seu contato na secção 4.
• Sff de nos avisar se alguma informação muda. Se ainda estiver connosco após
alguns anos, entraremos em contato consigo para verificar se a informação que
temos ainda é válida.
• Pode nos pedir para ver os seus dados que temos guardados em qualquer altura.
Da mesma forma, apagamos todas a suas informações se nos pedir ou se já não
estiver mais a ajudar a Madrugada como voluntário, sem ser os dados que somos
obrigados a manter por lei.
• Publicamos um Newsletter para os nossos membros e voluntário 2 ou 3 vezes por
ano. Se quiser receber a nossa Newsletter, se faz favor indicar ‘sim’ na Secção 7
deste formulário.
• SFF nos contatar se tiver qualquer pergunta sobre a informação que pedimos
neste formulário.
Se faz favor entregar o formulário preenchido numa das lojas ou no nosso Centro de
Apoio em Luz, ou pode enviar uma cópia para o endereço de email abaixo:
admin@madrugada-portugal.com
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1.Nome e Dados Pessoais:
(Sr. /Sra. /Outro)
Primeiro Nome:____________________________ Último Nome: _____________________________
Morada:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cidade e Código Postal: ______________________________________________________
Tel/Tlm:

_____________________________________________________________

Email:

_____________________________________________________________

Aniversário - dia (DD) e mês (MM) (opcional):

Dia ______

Mês ______

51 – 70

71+

Idade (sff indicar a faixa da sua idade em baixo):
18 - 30

31 – 50

Idiomas – sff indicar as línguas faladas em baixo ou adicionar as Outras Idiomas:
Inglês

Alemão

Holandês

Francês

Outras Idiomas – sff listar: _____________________________________________________________

2. Tem Carta de Condução? Sim / Não
(Vamos precisar uma cópia da sua carta se vai conduzir um veículo que pertence a Madrugada)

3. Tem alguma condição de saúde que seja importante nos indicar para nós termos conhecimento? Sim
/ Não
Se a resposta for sim, sff usa o espaço em baixo para listar e descrever as condições de saúde (toda a
informação será tratada confidencialmente):
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4. Sff dar o nome de um familiar ou pessoa amiga com quem podemos entrar em contato em caso de
uma emergência.
Nome: ___________________________________ Tel/Tlm: _______________________________
Relação: _________________________________________________
*** Precisamos saber com quem estamos a entrar em contato em caso de uma emergência.
IMPORTANTE: Não esqueça de informar a pessoa que está listada como contato de emergência

5. Ser voluntário para a Madrugada
Como soube sobre a oportunidade de ser voluntário para a Madrugada?

Sff indicar a razão de querer ser voluntário connosco?

Qual / quais das seguintes oportunidades de voluntariado lhe interessa mais?
( )

Recolhas e entregas de itens doados (requer a habilidade de levantar itens pesadas)

( )

Ajudar com angariação de fundos e eventos especiais

( )

Ajudar numa das nossas lojas de caridade – sff selecionar o local preferido (pode ser mais de um):
( ) Lagos
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( ) Luz

( ) Lagoa
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6. Sff indicar o dia (ou dias) e horário (ou horários) em que tenha disponibilidade e a data em que pode
começar: ___________________________________

*** Nota: As lojas estão a funcionar com horário reduzido das 11:00 às 15:00 de segunda a sexta,
e das 10:00 às 13:00 aos sábados devido ao Covid19 (julho 2020).

7. Está interessado em receber o nosso Newsletter? Sim / Não
Se a resposta é sim, sff confirmar o endereço do email para qual quer receber o Newsletter se fôr
diferente do endereço de email na Secção 1:
Email: _____________________________________________________________

8. Assinatura __________________________________

Data _________________________

Mais uma vez, obrigada por se voluntariar para ajudar a Associação Madrugada.
Contamos com o seu apoio!
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