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voluntariado

Anjos com rodas

iajar ou passear sozinho às
vezes é bom, é descobrir o
prazer da própria companhia.
A experiência proporciona o
desenvolvimento de novas
habilidades, confiança, autoconhecimento
e um sentimento de independência, mas...
viajar acompanhado é ainda melhor !
Quando estamos acompanhados podemos compartilhar experiências inesquecíveis, e que pode se tornar uma filosofia
de vida, além de desenvolver a empatia,
demonstrar interesse nas opções diferen-

V

tes da sua, aprende a lidar com situações
inesperadas, sobre tudo se respeitarem.
Estão aí vários motivos para você ser
um “voluntário colaborativo”, um anjo com
rodas !
Quando uma pessoa com deficiência
física e com dificuldade de locomoção planeja viajar ou passear, seja para perto ou
longe, logo se preocupam com o planejamento da viagem ou do passeio, e por que
não ser voluntário nas cidades ou pontos
turísticos ? Ir a teatros, museus, parques e
cinemas parece ser um ato simples, mas

quando se trata de um público com mobilidade reduzida, este simples lazer pode se
tornar um pesadelo, que já muitos lugares
turísticos não estão totalmente adaptados
para recebê-los.
Para você ser voluntário é fácil, basta ter
disposição, doar seu tempo, seu talento e
seu trabalho com satisfação, sem receber
nada em troca. Se você gostaria de exercer
o trabalho voluntário e não sabia como,
esta é uma das oportunidades de trabalho
voluntário que você pode assumir, e demonstrar sua empatia e amor ao próximo.
Conheci voluntários de São Gonçalo/RJ
que levaram um grupo atendido pela APAE
local para passear numa trilha adaptada,
a Trilha Interpretativa do Pilão, dentro da
Reserva Biológica União, uma área natural
protegida pela Mata Atlântica, acessível às
pessoas com deficiências. Os colaboradores de uma empresa planejaram e organizaram junto à instituição este passeio, que
marcou a vida das pessoas impactadas,
tanto dos alunos, como também para os
voluntários, que puderam valorizar cada
passo e cada giro de roda naquela ocasião.
Para buscar os beneficiados, busquem
em instituições sociais que atendem o público de seu interesse. Vale ressaltar que,
com sua ação voluntária, você fará novas
amizades, descobrirá um novo universo e
se sentirá útil para a sociedade. Se descubra
com esta atitude !
Para os que se interessam em buscar lugares culturais acessíveis em
São Paulo, segue a indicação do Guia:
http://acessibilidadecultural.com.br/
Eu sempre digo: “quando somos voluntários, nos tornamos mais humano” !
Fica para reflexão.
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