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Voluntariado online é uma força
para o desenvolvimento global

O programa de Voluntários das Nações Unidas
(UNV) contribui para a paz e o desenvolvimento
através do voluntariado em todo o mundo.
Trabalhamos com parceiros para integrar
voluntários qualificados, motivados e engajados em
programas de desenvolvimento, e promovemos o
valor e o reconhecimento global do voluntariado.

12.000
voluntários online
por ano

Através do serviço de voluntariado online,
o programa UNV oferece:

88 Uma plataforma global para as organizações

60%
pessoas provenientes
de países em
desenvolvimento

e voluntários se conectarem

88 Uma maneira fácil de buscar oportunidades de
voluntariado

88 Ferramentas para gerenciar colaborações entre
voluntários e organizações

187
países engajados em
voluntariado online

88 Acesso a melhores práticas, lições aprendidas
e experiências de voluntariado

88 Possibilidade para voluntários e organizações
de ampliarem suas redes de contato

88 Vantagem da neutralidade das Nações Unidas
e seu alcance universal

94%
satisfação das
organizações e
voluntários
Apoio

Mude o mundo
através do voluntariado online

www.onlinevolunteering.org
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Faça a diferença
no mundo

COLOCANDO HABILIDADES
EM AÇÃO – MUITAS
MANEIRAS DE VOLUNTARIAR

CONHEÇA AS
ORGANIZAÇÕES
E OS VOLUNTÁRIOS

O voluntariado on-line permite que organizações
e voluntários se associem para enfrentar
conjuntamente os desafios para alcançar o
desenvolvimento sustentável - em qualquer lugar
do mundo, por meio de qualquer dispositivo
eletrônico. Voluntariado on-line é rápido, fácil e,
acima de tudo, eficaz.

Voluntários online podem ser profissionais,
estudantes, donas de casa, aposentados, pessoas
com deficiência e expatriados de todo o mundo
que apoiam organizações de desenvolvimento
através da internet.

“A coesão, incentivo e inspiração do
time de voluntários têm sido imensa.
Minha colaboração online está no
mesmo nível de uma conversação
cara-a-cara.”

Todos ganham quando indivíduos qualificados
e motivados unem suas forças às de grandes
organizações trabalhando em prol das metas
de desenvolvimento sustentável.

O que eles têm em comum é um forte compromisso
de contribuir efetivamente para o desenvolvimento.
O que eles fazem variam de acordo com as
necessidades das organizações que apoiam.

1
Visite
nosso website

Redação
e edição

Arte e design

2
Pesquisa

Desenvolvimento
tecnológico

“AGRIPO adquiriu inédita visibilidade no
campo de inovação graças ao apoio dos
voluntários online da ONU.”

Liderança
e estratégia

3
Inicie
sua colaboração!

Ensino
e formação

“Os voluntários online não apenas
oferecem um excelente serviço para
a ONU, mas também adquirem muito
conhecimento e experiência, sendo
portanto, uma experiência benéfica
para todos.”
Vincenzo Aquaro
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS E SOCIAIS DA ONU

Tradução

Procure
oportunidades
ou voluntários

Kirthi Jayakumar
VOLUNTÁRIO ONLINE

Desenvolvimento e
gestão de projetos

Flore Ngo-Samnick
AGRIPO

