
Guia do
Voluntariado



Bem-vind@!

24h para desfrutar da arte e da cultura, e conhecer os projectos
sociais da tua cidade.

O objectivo é provocar uma grande movilização em torno da arte e
da cultura no último sábado de novembro para compreender,
colaborar e conhecer em primeira mão o tecido artístico e social da
sua cidade, num festival aberto, empenhado e divertido.
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Quem
somos

O Fair Saturday é um festival aberto e participativo

Uma movilização cultural com impacto social que tem lugar todos os
últimos sábados de novembro. O festival apenas tenta fazer as pessoas
pensarem, gerar um impacto positivo através da cultura e da
necessidade de ser responsável com a criação de um futuro mais justo,
inclusivo, sustentável e humano.



Rede de
voluntariado
Procuramos PESSOAS

Não queremos saber de idade, sexo, raça,
orientação sexual; apenas procuramos
pessoas empenhadas que queiram desfrutar
de um dia único e de um festival em primeira
mão.



Que te
oferecemos?

Oportunidade de

viver a experiência

A experiência de um
festival internacional com
impacto social em
primeira mão, que vai te
permitir descobrir e
aprender sobre a cultura
da tua cidade num dia
divertido, aberto e
participativo.

Participação 

Podes ser voluntári@ nos
eventos que mais te
interessem, sempre
dentro das possibilidades
existentes. No Fair
Saturday tentamos ser
flexíveis sempre que
possível.

Conhecer novas

pessoas

Com os mesmos
interesses, mas talvez
com pontos de vista
diferentes sobre arte,
cultura e projetos sociais.

After party!

Desde que as condições de
segurança o permitirem,
organizaremos uma festa
exclusiva para todas as
pessoas que nos ajudem a
tornar possível o Fair Saturday.

Certificado de

acreditação

Da sua participaçao
como vóluntari@ na
Fundaçao Fair Saturday
agradecendo a tua
colaboraçao e
envolvimento no projecto.



Assistente de eventos

Coordenação da área

Alojamento e segurança
(eventos especiais)
Fotografia

Traduções

Voluntariado digital

Missões
Há diferentes formas de colaborar,
dependendo do teu tempo e dos
teus conhecimentos e interesses.



O que esperamos de ti

Assistente de
eventos

DApoiará artistas e projectos sociais em tudo o
relacionado com a realização do evento, desde ajudar
com a montagem  de uma exposição ou desenho de
palco, até a leitura do manifesto da Fair Saturday e
verificar se tudo está pronto para o início do evento.

Os bilhetes para os eventos podem ser abertos, com um
preço fechado ou com doações, o que dependerá do
artista. A tua missão será cobrir a entrada nestes
eventos, contar o número de participantes e asreceitas
para o projeto social. Estes dados são muito importantes
para saber o impacto que os eventos do Fair Saturday
têm no seu contexto social.

O que esperamos de ti

Coordenação da
área

Serás responsável pela organização e coordenação de um
grupo de eventos na mesma cidade. Terás disponibilidade
para que, se houver alguma incidência nos eventos da tua
zona, possas te aproximar e/ou contribuir com soluções.
Serás também responsável por comunicar asinformações
dos eventos na tua área à equipa do Fair Saturday.

Traduções
O que esperamos de ti

Se és especialista em línguas, podes colaborar com a
organização do Fair Saturday para traduzir textos sobre o
Festival  um nível internacional.



O que esperamos de ti

Alojamento e
segurança

Organização de entradas, saídas e fluxos de pessoas nos
eventos culturais organizados de uma forma especialantes
e depois do Fair Saturday.

Este ano é especialmente crítico dada a situação causada
pela COVID-19, pelo que é preferível que @s voluntári@s
não provenham de grupos de risco.

Porem, dar-vos-emos uma formação adequada sobre o
plano de contingência criado para a situação actual.

O que esperamos de ti

Fotografia

Se gostas de fotografia e queres ajudar-nos a
imortalizar tudo o que acontecer neste dia, inscreve-te
como fotógraf@ voluntári@! Poderás percorrer os
diferentes eventos do festival com a tua máquina
fotográfica e retratar os melhores momentos do Fair
Saturday!

É um papel muito importante, uma vez que as imagens
do dia de Fair Saturday são as que nos permitem
documentar o festival e poder explicar o seu impacto.
Graças a ti, teremos o festival em imagens, por isso
mantem sempre a lente pronta!



Voluntariado digital

O que esperamos de ti

Divulgação em redes sociais

Partilha o conteúdo do Festival gerado
pelo Fair Saturday e criabarulho nas
redes sociais espalhando a palavra
sobre eventos na tuacidade.

Serás responsável por ler o manifesto da
fundação antes do evento e verificar,
durante o evento, se existem dúvidas ou
incidentes e tentar resolvê-los.

Coordenar o evento

Terás de recolher feedback e
testemunho do público após o evento,
para além dos seguintes dados: Número
de participantes no evento, número de
artistas e contar as receitas económicas
do evento para facilitar a comunicação
com a organização.

Relatório do evento 
O que esperamos de ti O que esperamos de ti



Quando?

Escreve-nos e informa-nos sobre a tua disponibilidade e o que pensasque
poderias fazer por nós (por exemplo: tradução de documentação,procura
de espaços para eventos, animação de artistas... etc.). 
Adoraríamos que fizesses parte da comunidade Fair!

Durante o ano

Embora não seja habitual, por vezes organizamos os nossos próprios
eventos sociais. Nestas ocasiões, normalmente precisamos de ajuda para
acomodar o público, bem como para ajudar @s artistas do evento.

Os dias dos eventos

Durante todo o dia haverá eventos Fair na tua cidade, poderás tirar
fotografias, ajudar a@s artistas no evento, divulgar o programa entre as
tuas redes, dar informações sobre Fair Saturday no nosso e-mail...
qualquer apoio é importante para fazer deste dia um festival cultural.

O dia de Fair Saturday



Protocolo 

COVID-19

Embora todas as actividades que iremos desenvolver no festival
cumpram com o plano de contingência COVID-19 baseado no
ORDEM de 28 de Julho do Conselheiro de Saúde ou nas diferentes
actualizações que poderiam acontecer mais tarde deste plano, a
verdade é que consideramos fundamental apelar à
responsabilidade individual.

No entanto, durante a formação dar-te-emos todas as indicações
paraorganizarmos o voluntariado de uma forma segura.



Obrigado pelo teu tempo e empenho!

Qualquer dúvida, pergunta ou sugestão que tiveres:

lisboa@fairsaturday.org


