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COMPROMISO DE COlABORACIÓN COA UNNERSIDADE DE VIGO PARA
ACClÓNS DE VOLUNTARlADO

Datos da entidade

Nome completo: Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais de Ourense

(ALCER Ourense)

Enderezo: Rúa Recaredo paz n=l , CP 32005 Ourense

Teléfono: 988 229 615/663 780330

Correo electrónico: alcerourense@hotmail.com

Páxina web: www.alcerourense.com

Experiencia previa con voluntarios/as:

Levamos varios anos contando cun Plan de Voluntariado e levando a cabo as actividades

para as que precisamos desta colaboración, contando con voluntarios que realizan labores

de información.

Dispoñen de póliza de seguro que cubra ás persoas voluntarias cando están a desenvolver

a súa actividade voluntaria? Sí

Está inscrita no Rexistro de Entidades de Acción de Voluntariado? Sí, co número 044

Está inscrita no Plan de Voluntariado de Galicia 2002/2005? Sí

Eidos de actuación

X Servizos sociais Cultura

X Saúde Consumo

Protección civil Defensa dos dereitos humanos

Medio ambiente Xuventude

Educación Cooperación internacional

Ocio e tempo libre Terceira Idade

Outros
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Proxecto/s para o/s que necesita voluntarios
(Cubrir un para cada proxecto diferenciado)

Nome do proxecto: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA INSUFICIENCIA RENAL

CRÓNICA (IRC) E SENSIBILIZACIÓN SOBRE A DOAZÓN DE ÓRGANOS E

TECIDOS

Desenvolvemento temporal: Día Mundial do Ril (1° xoves de marzo de cada ano), Día

Nacional do Doador (10 mércores de xuño de cada ano), feiras e eventos que se organizan

na cidade (Paseo pola Saúde, Feiras en Expourense, etc...) e nos que participa Alcer

Ourense

Obxectivo xeral: Previr, informar e asesorar sobre a enfermidade renal e a doazón de

órganos e tecidos á poboación en xeral,así como mellorar a calidade de vida e fomentar

hábitos de vida saudables

Obxectivos específico:

- Informar sobre a IRC (Insuficiencia Renal Crónica) á poboación en xeral, fomentando

hábitos de vida saudables.

- Concienciar sobre adoazón de órganos e tecidos co fin de aumentar o número de

tarxetas de doantes.

Destinatarios/as do programa:

X Poboación en xeral Muller

Infancia Xuventude

Terceira idade

Colectivos específicos (indicar):

Número aproximado dos beneficiarios: 1500

Perfil das persoas voluntarias:
(Indicar se se easasi coñecementos OtL a titudes es eci . as)
Persoas dinámicas que podan dar información sobre a nosa entidade e sobre a

captar persoas que tramiten a tarxeta de doante de órganos.

Postos a cubrir con persoas voluntarias:
(Número de vo/untarios/ as e descrición dos postos)
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Necesítanse 2 voluntarios para cubrir cada turno de información, é dicir 2 en horario de

mañá e 2 en horario de tarde. O ideal seria poder contar con 8 voluntarios mínimo para

poder turnalos e que non asistan sempre os mesmos a tódalas actividades para que podan

ter un respiro e ter na asociación marxe para poder ter voluntarios suficientes en caso de

que algún deles non poda acudir á actividade.

Funcións do voluntario/a:

1. Dar información sobre a enfermidade renal e a asociación

2. Captar doantes de órganos e tecidos

3.

Actividades que van desenvolver por posto:

1. Atender ás persoas que se achegan á carpa ou stand que con cada actividade se colocan

Lugar de realización das actividades:

(Se é diferente ao da entidad.e, indicar enderezo, teléfono, etc, Especificar como ehegar se a actividade se
realiza nun lugar periférico)

Rúa do Paseo de Ourense (Día do Ril e Día do Doante) e recinto Ferial de Expourense

Tempo de dedicación dos voluntarios/as, segundo postes:

Entre 2h30 e 4h, según necesidades organizativas

Número total de voluntarios necesarios: 8

Data de inicio/incorporación: Puntualmente ó longo do ano. Día do Ril (1° xoves do mes

de marzo), Día do Doante (10 mércores do mes de xuño), sempre que nos deixen un

stand en Expourense

Data de finalización/ saída: Según díspoñíbílidade do voluntario

Observacións/outros comentarios:
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Persoas/s responsable/s do proxecto de voluntariado:

Apelidos e nome: Ma Teresa Pereira González
Cargo/posto de traballo/función: Presidenta
Teléfono: 988 ZZ9 615
Fax: 988 229 615
Correo electrónico: alcerourense@hotmail.com
Horario de atención e información aos voluntarios/as: de luns a venres de 9h a 13h

Todos os datos que contén este documentos son reais e a entidadeestá en disposición de
acreditalos documental mente.

En Ourense a 18 de febreiro de 2015

r itaria e Relacións Intemacionais

Remitir por correo electrónico e por correo ordinario a:

Vohmtarladc-ouéouvigo.es
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