FORMAÇÃO PARA O VOTUNTARIADO
OUTUBRO DE 2018
A esperança média de vida é cada vez maior no mundo ocidental
industrializado.
Nas sociedades ocidentais há mais idosos do que jovens ou crianças.
São cada vez mais os velhos ou idosos que, como tal, necessitam de
ajuda!
As sociedades industrializadas fazem com que haja cada vez mais
idosos sem o apoio diário dos seus familiares mais novos. Os idosos
necessitam cada vez de mais apoio de companhia para dar qualidade de vida
aos dias que lhes restam. A solidariedade assim nos ensina. Ajudemo-los para
que amanhã, quando mais velhos e dependentes possamos também ser
ajudados.
São para isso os voluntários. Venha connosco fazer voluntariado na
Santa Casa da Misericórdia em Águeda ou Barrô, bem como em qualquer
IPSS, ou mesmo nas suas residências.
Venha fazer formação para aprender como se deve fazer bem o
voluntariado, no dia 27 de Outubro na Santa Casa da Misericórdia em Águeda,
pelas nove e trinta da manhã, onde teremos o apoio da Dra. Celerina com o
tema: A relação com a pessoa idosa; o Diácono Francisco Santos falará sobre
os efeitos do perdão em saúde e a Enfermeira D. Graciete, com o tema: o
voluntariado em saúde- da teoria à prática para fazer bem o bem! A sua
inscrição é gratuita.
Para se inscrever, ligue para a Santa Casa telefone 234690350, ou
aceda ao nosso site em www.scm-agueda.pt, onde poderá encontrar mais
informação.

Seja voluntária/o! Venha ter connosco! Não falte!
Tome muita atenção mais uma vez:
1º- O voluntário enriquece quem cuida
2º- O voluntário é enriquecido por quem cuida
3º- O dar e o receber, são duas premissas sempre presentes
4º- O bom senso e a humildade são sempre bons atributos na vida
5º- É bom ser bom
Venha ter connosco que será bem-vinda/o e não se arrependerá!
Contamos consigo. Faça o bem que para si, é!
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