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O Maior Evento de Serviço Voluntário no Mundo 

17-19 de Abril, 2015 

Sobre o Dia Global do Voluntariado Jovem  

O Dia Global do Voluntariado Jovem (“Global Youth Service Day” ou GYSD) celebra e mobiliza os 

milhares de jovens que trabalham todos os dias do ano para melhorar as suas comunidades através 

do serviço voluntário. Fundado em 1988, o Dia Global do Voluntariado Jovem é o maior evento de 

serviço voluntário no mundo e o único dedicado à crianças e jovens. 

O GYSD é comemorado todo ano em mais de 100 países com milhões de crianças e jovens de 

todo o mundo trabalhando em conjunto com escolas, organizações juvenis, organizações sem fins 

lucrativos, organizações e comunidades religiosas, programas de serviço nacional e voluntário, 

agências governamentais, comunidades de fé entre outras entidades. 

O Dia Global do Voluntariado Jovem é uma campanha da YSA (Youth Service America), uma líder 

internacional no movimento de serviço voluntário de jovens. Saiba mais, baixe o planejamento de 

recursos do projeto, adquira ferramentas de promoção e registre projetos no GYSD Map em 

www.GYSD.org. 

 Formas de Participar e Comemorar o Dia Global do Voluntariado Jovem 

Participe do GYSD  

 

Comemore o GYSD  

 
Faça uma boa ação. Ajude a sua família, 

vizinhos ou conhecidos. 

Seja um voluntário com um grupo 

comunitário local ou uma organização não-

governamental. 

Trabalhe com um grupo de colegas para 

planejar o seu próprio projeto para o GYSD.  

Encontre um grupo ou organização 

voluntária para fazer parte ou ajudar no 

futuro. 

Preste reconhecimento e agradecimento 

aos jovens que trabalham em suas 

comunidades. Organize uma festa para 

celebrar o serviço voluntário juvenil ou de 

aprendizagem. 

Demonstre e compartilhe o sucesso do seu 

trabalho voluntário com outras pessoas.  

Conte aos outros o que você realizou 

durante o ano e mostre como eles também 

podem se envolver.   

Convide a mídia e autoridades públicas 

para visitar o seu site e saber mais sobre 

os seus programas. 

Se você optar por planejar o seu próprio projeto para o Dia Global do Voluntariado Jovem, 

as duas páginas à seguir lhe ajudarão a entrar em ação e causar um impacto. 
Um programa da 

 

 

http://www.gysd.org/
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Escolha uma causa que seja importante para você. 

Identifique e aprenda sobre as necessidades e os problemas da 

comunidade que estão relacionados à causa. 

Pense em uma forma de abordar a necessidade de uma forma que cause 

um impacto. 

 

Depois de ter pensado em uma ideia de projeto significativa, viável e 

eficaz, comece a preparar e planejar. 

Reflita sobre como você se identifica com o que você está fazendo e 

aprendendo! 

 

Depois que você souber o impacto que o projeto teve em VOCE e como 

VOCÊ criou um impacto na comunidade, compartilhe a sua experiência. 

 

Compartilhe os seus resultados e realizações e ensine outras 

pessoas à replicar o seu projeto. 

Comemore o seu sucesso e agradeça os seus colaboradores. 

Faça planos de continuar expandindo o seu projeto. 

 

Ponha o seu plano de projeto em prática. 

Documente as suas atividades. 

Meça, acompanhe e registre os resultados do seu projeto. 

 

Reúna uma equipe de planejamento. 

Crie metas para o seu projeto e um método para acompanhar o seu 

progresso. 

Escreva um plano de projeto com as tarefas e cronogramas. 

 

Depois de criar uma estratégia para mudança, ponha o seu plano em ação. 

Os passos à seguir lhe ajudarão à causar um GRANDE impacto em uma causa que 

é importante para você e para a sua comunidade.  

 

Transformando a sua Paixão em Ação e Impacto 

 

Investigue: 

 

Demonstre/ 

Comemore: 

 

Reflita: 

 

Entre em ação: 

 

Prepare e 

planeje: 

 



 

 

Ponha o seu plano de projeto em prática. 

 

Autoridades públicas 

contatadas: 

Mídia contatada: 

Número de histórias na mídia 

sobre o seu projeto: 

Novas mídias (blogs, sites, redes 

sociais etc.) utilizadas: 

Fundos arrecadados para o        

projeto: 

$  

Ítens doados: 

Patrocinadores e doadores do 

projeto: 

 

□ Planeje a logística (marque datas e horários, escolha um 

local etc.) 

□ Recrute e organize os voluntários. 

□ Arrecade recursos. 

□ Entre em contato com a mídia e autoridades públicas para 

promover o seu projeto. 
 

À medida em que você for implementando o seu plano de projeto, vá documentando as suas atividades 

e preenchendo as seguintes informações: 

 Data e hora do projeto: 

Número total de 

voluntários: 

 Número total 

de voluntarios 

jovens: 

Comida: 
Equipamentos e 

suprimentos para o 

projeto: 

Número de autoridades 

públicas participando do seu 

projeto: 

Local do projeto e meios 

de transporte: 
Colaboradores e parceiros do 

projeto: 

                                    ©2013 YSA (Youth Service America) 

 

Tr
a

d
u

zi
d

o
 p

o
r 

D
o

u
g

la
s 

Fe
rr

e
ir
a

. 


