Voluntariado no Brasil são 18 milhões em atuação, 11% da população
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Um estudo realizado pela entidade mundial “World Giving Index 2012 – A global view of giving
trends” confirmou os resultados da pesquisa realizada no Brasil, pela Rede Brasil Voluntário, a
qual detectou que no Brasil a população de voluntários é de 11% da população total de
brasileiros
. Segundo esse
estudo, o Brasil está entre os 10 países com maior número de voluntários – aproximadamente
18 milhões.
A mesma pesquisa apontou ainda o seguinte perfil desta população que pratica o amor ao
próximo:

Sexo:

53% são mulheres

47% são homens

Idade
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33% tem de 16 a 29 anos

55% tem de 30 a 59 anos

12% tem 60 anos ou mais

Outra Informação é que 67% das pessoas que desenvolvem trabalhos voluntários, ao contrário
do que se pensa, não são pessoas desempregadas, aposentadas ou sem ter o que fazer e sim
pessoas que trabalham em algum emprego. Portanto, falta de tempo está provado que não é
motivo para uma pessoa deixar de fazer o que Deus mandou e Jesus confirmou: amar e ajudar
uns aos outros.

Quem são voluntários?

Os voluntários são pessoas que se comprometem a desenvolver ações em prol de outros
indivíduos, famílias e comunidades, de forma livre, desinteressada e não remunerada.

Segundo definição das Nações Unidas, “o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu
interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração
alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros
campos.”

Para mais informações, entre em contato conosco. Você pode também enviar seu nome e
e-mail preenchendo os campos que se encontram no rodapé da pagina inicial do nosso blog
após o que você passará a receber periodicamente nossos boletins informativos contendo
notícias e informações relevantes.
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