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encontrando amigos  
transFormando o mundo

KIT DE AÇÕES

Você estÁ Prestes a organiZar um Projeto de serViÇo e 
FaZer a diFerenÇa em seu mundo – ParabÉns!

Seu projeto de serviço é um modo excelente de incluir seus amigos, familiares e vizinhos 
para que possam ajudá-lo a fazer uma diferença ainda maior em sua comunidade!

Este kit de ações, criado pelos Amigos da Disney transformando o mundo e pela YSA lhe 
dará dicas sobre como encontrar velhos e novos “Amigos transformando o mundo” para o 
seu projeto de serviço!

Pense no que o inspirou a se tornar um integrante do “Amigos transformando o 
mundo” e como isso poderia ajudá-lo a incentivar outras pessoas a ajudá-lo.

•	Quais	são	seus	objetivos	para	o	projeto?	Como	você	pode	fazer	com	que	
outras	pessoas	se	importem	tanto	com	eles	quanto	você?		

•	Conheça	seus	“Amigos”:	Pense	em	seus	amigos	e	como	eles	podem	conectar	
o	seu	projeto	a	coisas	com	que	eles	também	se	importam!

•	Compartilhe	as	tarefas	necessariás	com	seus	“Amigos”.	Certificar-se	de	que	cada	
tarefa	pareça	gerenciável,	empolgante	e	divertida!

•	Criar	um	cronograma:	Seus	novos	“Amigos”	vão	querer	saber	o	que	você	
esperará	deles.		Certificar-se	de	que	eles	entendam	quanto	tempo	a	tarefa	
pode	levar,	quando	ela	começará	e	quando	terminará.
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descobriu Qual É a sua motiVaÇÃo?
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Encontre	outras	pessoas	para	ajudá-lo	a	fazer	uma	diferença	ainda	maior!	
Convide	seus	amigos,	colegas	de	classe,	grupos	de	alunos,	familiares	e	
vizinhos	para	participar	com	você	de	sua	equipe.

•	Ter	muitos	voluntários	é	um	fator	que	motiva	outras	pessoas	a	se	 
unirem	à	sua	causa!

•	Acenda	a	chama	DELES:	Compatibilize	interesses,	habilidades	e	paixões	
de	seus	amigos	com	a	mudança	que	você	precisará	em	seu	projeto.	

•	Um	início	de	sucesso:	quanto	mas	cedo	você	recrutar	sua	equipe,	mais	
ajuda	terá	no	planejamento	e	execução	de	seu	projeto.

PeÇa aos amigos Que acrescentem algo  
À sua eQuiPe
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dica:

Para recrutar e informar a outras 

pessoas que você está procurando 

sua ajuda para o seu projeto, 

entre em contato com estações 

de televisão e rádios locais e 

providencie um espaço na  

seção para voluntários ou de 

eventos da comunidade.
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Fale	com	seus	colegas	de	classe,	de	equipe,	grupos	de	alunos	
e	vários	adultos	para	ver	se	eles	têm	interesse	em	ajudá-lo	
em	seu	projeto	de	serviço.	Para	recrutar	voluntários,	tente	o	
seguinte:

•	Use	mídias	sociais	(ex.:	Facebook,	Twitter,	YouTube,	
etc.)	e	sites	para	divulgar	o	seu	problema,	projeto	e	sua	
necessidade de voluntários.

•	Não	deixe	de	incluir	adultos	–	peça	aos	seus	professores,	
familiares ou empresas locais para ajudar fornecendo 
experiência,	conselhos,	espaço	ou	materiais.

•	Entre	em	contato	com	uma	central	comunitária	de	jovens	ou	de	voluntários	locais	e	compartilhe	seu	
evento	e	as	oportunidades.		Essa	é	uma	maneira	excelente	para	fazer	contato	com	outras	pessoas	
que	têm	paixão	por	fazer	a	diferença	–	exatamente	como	VOCÊ!

•	Convide	seus	colegas	de	classe	e	outras	pessoas	da	escola	a	participarem	de	seu	evento.	Divulgue	
seu	projeto	durante	os	anúncios	da	manhã	e	da	tarde.

todos a bordo!
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notas e ideias
Para o seu Projeto

Telefone ou envie um e-mail para  

todos os voluntários para agradecê-

los por se juntarem a você e confirme 

a participação deles.  Lembre-os da 

data, horário e local do projeto e 

reveja os detalhes sobre suas tarefas 

e responsabilidades. (Lembre-se de 

informar aos seus pais/responsáveis 

antes de fazer essas ligações).

dica:
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Agora	que	você	recrutou	todos	os	seus	voluntários,	é	hora	de	
organizar	todos	em	pequenos	grupos	e	atribuir	projetos	e	tarefas.	

•	Reúna-se	com	todos	os	voluntários	e	discuta	sobre	o	evento	e	tudo	
o	que	eles	e	outros	integrantes	de	sua	equipe	farão.		

•	Se	estiver	planejando	um	evento	grande,	recrute	ainda	mais	amigos	e	peça	a	alguns	
que	sejam	capitães	das	equipes	e	que	se	concentrem	em	gerenciar	os	voluntários,	
organizando	a	logística,	obtendo	publicidade	e	reunindo	recursos	para	o	projeto.		
Atribua	tarefas	aos	seus	“Amigos”	com	base	em	suas	experiências	e	interesses.				

•	Ajude	todos	de	sua	equipe	a	entender	a	importância	de	cada	um	no	projeto	como	
um	todo!

estimule o trabalho em eQuiPe eFicaZ
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Presenteie seus voluntários com 

certificados “Amigos transformando o 

mundo” ou pequenos presentes para 

agradecer-lhes e para lhes dizer o 

quanto você ficou feliz com  

o trabalho árduo deles 

 juntamente com você!

amigos de Verdade + aÇões de Verdade = mudanÇas de Verdade

dica:



© Disney 2012
Para obter mais ideias sobre como ajudar Pessoas, comunidades e o  

Planeta, dê uma olhada no site: www.disney.com/amigos

notas e ideias
Para o seu Projeto

nós sabemos que você está trabalhando arduamente 
para fazer uma mudança duradoura e positiva em 

seu mundo!  obrigado por tudo o que você faz e por 
inspirar outras pessoas a também agirem!

Seu	projeto	de	serviço	é	uma	excelente	oportunidade	para	trabalhar	com	
outras	famílias,	grupos	de	jovens,	vizinhos,	empresas	ou	organizações	locais.		
E	se	você	não	quiser	liderar	o	projeto	pessoalmente?		Não	se	preocupe	–	
existem	VÁRIAS	maneiras	de	ser	um	integrante	dos	Amigos	transformando	
o	mundo.		Você	ainda	pode	dar	sua	contribuição	ajudando	a	ter	ideias,	a	
planejar,	criar	e	executar	o	projeto!

•	As	melhores	parcerias	são	mutuamente	úteis	e	todos	compartilham	os	mesmos	objetivos	e	metas.

•	Encontre	outras	crianças,	famílias,	grupos	comunitários	e	empresas	para	compartilhar	seus	
objetivos	e	peça	a	eles	que	se	juntem	a	você	recrutando	voluntários,	reunindo	suprimentos	ou	
promovendo seu evento. 

•	Mantenha-se	em	contato!		Comunique-se	frequentemente	com	seus	parceiros.		Mantenha	todos	
atualizados	com	o	andamento	do	seu	projeto,	definindo	reuniões	de	planejamento	regulares	ou	
estabelecendo	um	horário	de	verificação	regular	durante	a	realização	do	projeto.

•	Acesse	www.YSA.org/partners	para	saber	mais	sobre	como	se	conectar	com	outras	escolas,	
jovens,	organizações	e	empresas.

crie Parcerias
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