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Vida IN 2017 
Voluntários Precisam-se! 

Junte-se à APN na 10.ª Edição da Vida IN 
A APN vai realizar mais uma experiência de Vida “IN”dependente, em Valadares - Vila Nova de Gaia, para pessoas 
com doença neuromuscular. Este ano, as datas previstas para constituição de grupos são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direitos dos Voluntários 
Os voluntários terão direito a seguro, alimentação e transporte, bem como, entradas para espaços culturais ou de lazer 
frequentados durante a atividade. No final ,será emitido um certificado de participação. 
 

Tarefas dos voluntários 
Assegurar o apoio na realização das atividades de vida diária: refeições, vestir/despir, cuidados de higiene pessoal (apoio no 
banho, idas ao WC,…), na deslocação, nas transferências, mobilização na cadeira de rodas e/ou leito,  entre outros. Apoiar na 
logística diária da casa e colaborar nas atividades de lazer e de convívio. 
A participação na atividade pressupõe que os voluntários fiquem a dormir nas nossas instalações, em Valadares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrições 
As inscrições decorrem até dia 14 de maio e são limitadas às vagas disponíveis. 
Envie-nos para info@apn.pt a sua disponibilidade (grupo ou grupos), o seu nome, contacto telefónico e e-mail. 

Grupo 1: 10 a 16 de junho Grupo 5: 5 a 11 de agosto 

Grupo 2: 24 a 30 de junho Grupo 6: 19 a 25 de agosto 

Grupo 3: 8 a 14 de julho Grupo 7: 2 a 8 de setembro 

Grupo 4: 22 a 28 de julho Grupo 8: 16 a 22 de setembro 
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