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RESUMO: O APP tem como principal objetivo ser o intermédio de pessoas que querem 
contribuir com ações sociais, mas não tem como estar de forma presente nisso ou não sabem 
como e nem por onde ajudar. Ele foi idealizado para ser uma ferramenta de fácil acesso, onde 
terá publicações de ONGs e de pessoas que necessitam de ajuda, lá terão as informações 
necessárias para a ação, pois a intenção é criar uma plataforma da qual faz a junção de diversas 
entidades, pessoas e/ou grupos independentes que não possuem nenhum “suporte e/ou ajuda” 
e por si só fazem o bem pela comunidade.  
Qualquer pessoa e/ou identidade que possuir interesse em ser voluntário, onde segundo a 
página da Nações Unidas Brasil um voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu 
interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas 
formas de atividades de bem estar social ou outros campos (ONU, 2020), poderá fazer o login 
em nossa plataforma, pois a ideia principal é a divulgação de pessoas que necessitam de ajuda 
e o interesse das demais em prestar essa ajuda e/ou apoio. Em base disso, vimos grandes ações 
relacionadas a isso e uma delas foi da instrutora de mindfulness Natasha Bontempi que, segundo 
o BORGES et al. (2020) a instrutora criou modelos de cartazes para serem impressos e 
colocados em áreas públicas de condomínios, com os nomes dos colaboradores que se 
oferecem para fazer compras aos vizinhos que não devem sair de casa. 

Diversas ações como essa mostrou que esse APP seria muito funcional e ajudaria grande 

parte da sociedade. Vale ressaltar que, o VOLUNTAQUI não fornecerá nenhum tipo de ajuda 

financeira aos voluntários, ONGS, pessoas e/ou grupos independentes e também não será 

arrecadado nenhum dinheiro por lá, ele é uma plataforma de divulgação onde serão anunciados 

o “problema” e as pessoas interessadas em doar seu tempo poderão adotar a ideia, será uma 

maneira de ligar voluntários a instituições e/ou grupos. Nosso objetivo é ser a ponte dentre 

essas pessoas de bem!  

 
PALAVRAS-CHAVE: Ajuda 1. Ponte 2. Fazer o bem 3. Voluntário 4. 
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