POLÍTICA DE VOLUNTARIADO
FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS
O voluntariado foi criado para viabilizar um atendimento mais humanizado aos pacientes através
de pessoas interessadas em doar seu tempo e atenção a quem está na Instituição em busca de um
atendimento médico.

Vagas disponibilizadas para voluntariado:
• Posso ajudar
• Serviços externos (ex.: jardinagem)
• Manutenção Predial
• Manutenção em T.I.
• Auxiliar de Farmácia e Enfermagem

Se desejar realmente fazer parte do voluntariado, como proceder:
Qualquer pessoa maior de 18 anos de idade pode se candidatar, antes de fazer parte do nosso
programa, passarão por um curso de integração no qual serão apresentadas as noções administrativas
do Hospital.

São ações realizadas pelo Voluntariado:
• Posso ajudar: dar orientações e informações aos pacientes e acompanhantes que esperam por
atendimentos em mutirões: realizando o preenchimento de formulários, auxiliando os
pacientes (ex.: dilatando, realizando acuidade visual), orientando com relação à realização de
exames caso o médico solicite.
• Jardinagem: auxiliando no serviço de poda das gramas/flores.
• Manutenção: ajudando no transporte de materiais de construção e equipamentos.
• Enfermagem: realizando a admissão de pacientes, (ex.: medição de pressão arterial, testes
glicêmicos, dilatação de pupila, acompanhamento do paciente pré e pós-cirúrgico).

• Farmácia: auxiliando na montagem de kit’s , auxiliando no armazenamento das medicações,
fazendo a verificação da temperatura e validade de produtos dentro do departamento.
• T.I.: montando, desmontando e realizando a limpeza dos computadores e demais funções que
competem ao departamento de T.I.

Ciente dos direitos e deveres do voluntário:
• Ter compromisso com a Instituição e com os pacientes.
• Cumprir as tarefas passadas pelo coordenador do departamento solicitado.
• Não receber ajuda de custo.
• Conciliar e combinar seus horários de trabalho voluntário com seus estudos e
responsabilidades familiares para não atrapalhar o desenvolvimento pessoal.
• Ter a carga horária de no mínimo uma (1) hora e no máximo quatro (4) horas por dia, podendo
durar até três meses.
• No final do Programa, o voluntário receberá uma declaração contendo a carga horária, o
serviço prestado e demais informações úteis.

