
CÓDIGO DE CONDUTA DOS VOLUNTÁRIOS
Sê bem vindo,
Se estás a ler isto é porque te identificas com a nossa missão de reconstruir vidas, reabilitando casas.
Obrigado por quereres espalhar alegria, esperança e caridade.
Antes de te comprometeres com a nossa causa, reconhece em ti estes valores que para nós são fundamentais.
Aqui vai o essencial para seres um grande justiceiro:

1. O BENEFICIÁRIO
O beneficiário é a razão de estares aqui. Queremos reconstruir a sua vida e trazer-lhe alegria, esperança e caridade. A 
obra é só um meio para o fazer.
Não podes julgar o beneficiário nem a sua casa, pelas suas ações, palavras, aparência, posses ou limpeza.
Tens que ser paciente e atencioso! Não conheces a sua história.
Entre o beneficiário e a obra, a escolha é sempre o primeiro.

2. O COMPROMISSO
Comprometeres-te com o Just a Change significa lembrares-te que há pessoas que dependem de ti: a equipa, o 
beneficiário e todos os outros envolvidos no projeto. Todas as horas são essenciais e sempre que falhas há trabalho 
que fica por fazer, a obra atrasa e, acima de tudo, o beneficiário fica prejudicado.

3. A ALEGRIA
O mais simples gesto pode mudar a vida de alguém.
Ao chegares a casa com alegria, aumentas a alegria dos outros. Podes não ser a alma da festa, mas um “como foi o 
seu dia”, ou um simples sorriso a um beneficiário pode fazer a diferença.
Não te preocupes se deres toda a alegria que tens em ti, vais recebê-la de volta.... E ainda vai sobrar.
A alegria é uma responsabilidade.

4. A OBRA
Cuida da obra, segue as pessoas que estão lá para te ajudar e mantém-te seguro.

5. A CAMISOLA
Veste a camisola, transformando pequenas tarefas em grandes ações.
Faz dela um símbolo de união e transmite-a de casa em casa.
Vamos a isso... PELO JUST!

6. O SERVIÇO
Nem sempre é fácil, ultrapassa-te, não estás aqui por ti mas para servir os outros.
Faz o bem, bem feito.

7. O RESPEITO
O respeito é universal. É como o chão de uma casa que deve ser sólido. É um dos pilares de uma equipa que nesta 
base se ergue. O respeito dará força ao grupo para que, juntos, construam um novo teto ao beneficiário.
Nunca te esqueças, mais do que de forma hierárquica, o respeito deve ser mútuo.

Estas sete atitudes são a forma como o Just a Change aplica a sua visão em cada trabalho que faz.
Enquanto voluntário é esperado de ti, compromisso, respeito pelos outros e pela obra, alegria, serviço e que vistas a 
camisola, tendo sempre no beneficiário o teu maior foco.
Para que o Just a Change continue a ter impacto, é essencial que os voluntários acreditem nestas atitudes e que as 
ponham em prática.
Lembra-te, sempre que vestes a nossa camisola, tu és o Just a Change.
Sabemos que o que te estamos a pedir não é fácil, por isso pensa bem se queres aceitar o desafio.
Acreditamos nos nossos voluntários e queremos crescer com eles.
Vem ser Justiceiro connosco!
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Obrigado aos voluntários-coordenadores, verdadeiros mestres de mudança que co-construíram e 
exprimiram por palavras todo o carisma, valores e mística de ser Just a Change.
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