
PROJETO 
Para projetos sobre Reiki, ao nível da solidariedade e voluntariado, que ainda não tenham sido 

iniciados. Apresentação da descrição do projeto, localidade de implantação, necessidades, 

público-alvo, instituições ou parceiros, voluntários, objetivos a alcançar. Podem participar 

pessoas individuais, escolas, núcleos, associados ou não associados. 

 

Entrega das candidaturas até ao dia 26 de Setembro 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
Nome do responsável: Maria Ascensão Gonçalves Costa  

Sandra Manuela Couto Poiares 

Email: m_agcosta@live.com.pt  
sandra_poiares@hotmail.com 
 

Telefone: Ascensão; 915807390 
Sandra; 916700565 

  

Nome do projeto de 
voluntariado: 

Arrancar Sorrisos 

Nome do responsável: Maria Ascensão Gonçalves Costa  
Sandra Manuela Couto Poiares 

Nome da instituição 
ou local onde será 

realizado: 

Acompanhamento dos utentes no domicilio; 
Atividades Lúdicas a serem realizadas no Núcleo de Reiki de 
Penafiel. 

Tipo de utentes: Séniores  

Número de 
voluntários: 

De 2 a 3 

Número de utentes 
estimados: 

A confirmar posteriormente 

Data de início: Novembro de 2015 

Data de fim: Novembro de 2016 

Objetivo do projeto de 
voluntariado: 

Realizar sessões de Reiki; Auxiliar nas atividades de vida diárias( 
farmácia, pagamentos de faturas, supermercado…) 
Promover atividades lúdicas. 

Resultados a serem 
alcançados: 

Bem estar físico, emocional e psíquico dos Séniores 
Promover relaxamento, auto confiança e autonomia 

Tipo de formulário de 
avaliação a ser usado: 

Inquérito de qualidade de vida “ APR” 

A instituição já foi 
abordada: 

Sim 

  

O que necessitam para Marquesa; Manta; Almofada; 

mailto:m_agcosta@live.com.pt
mailto:sandra_poiares@hotmail.com


realizar este projeto: Carrinha para deslocação dos Séniores. 
Papel, caneta e lápis, livros, jogos didáticos, bolas.   

Qual o valor estimado 
que gastarão para 
realizar o projeto: 

200 Euros 

Porquê fazer um 
projeto deste tipo: 

Fazer frente ao isolamento social que se verifica atualmente. 

Inspiraram-se em 
algum projeto 

existente: 

Não 

Que motivação têm 
para realizar até ao 

fim o projeto: 

Despertar a socialização nos Seniores e aumentar a sua qualidade 
de vida 

Inserir fotografia do 
grupo de voluntariado 
ou dos organizadores: 

 
 

CALENDÁRIO 
Entrega de candidaturas até ao dia 26 de Setembro 

Seleção e aprovação até ao dia 3 de Outubro 

Votação pelos associados até ao dia 9 de Outubro 

Comunicação de resultados a partir do dia 10 de Outubro 

 


