
Para obter mais ideias sobre como ajudar Pessoas, comunidades e o 
Planeta, dê uma olhada no site: www.disney.com/amigos

Você está Prestes a organizar um Projeto de serViço  
e fazer a diferença em seu mundo – Parabéns! 

DIVULGUE sEU EVEnto 
Kit de ação
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EstEjA pRonto pARA sER REConHECIDo

Antes de começar a divulgar o seu trabalho, é bom preparar-se para tudo o 
que está relacionado com o anúncio do seu evento para o público.

•	 Não seja tímido: Anuncie seu plano de ação. Ele mostra que você trabalhou 
arduamente para fazer da mudança positiva uma prioridade.

•	 Faça publicidade: Qualquer publicidade positiva que você possa obter para 
o seu evento é um ponto positivo—é importante conscientizar e inspirar as 
outras pessoas para também ajudá-lo. Mãos à obra!

FAÇA ContAto CoM As AUtoRIDADEs pÚBLICAs

Os contatos são cruciais quando se trata de publicidade e as 
autoridades públicas são uma maneira excelente de obter 
divulgação. De diretores de escolas locais e líderes municipais  
até o prefeito, governador e até mesmo autoridades nacionais,  
você pode fazer contato com líderes de todos os níveis (por  
que não tentar todos eles?).

Peça a eles que:

•	 Arregacem as mangas e sejam voluntários em seu evento.

•	 Façam uma declaração pública sobre seu evento e incentivem 
outros projetos organizados por crianças.

•	 Convidem você e seus amigos para uma palestra sobre o  
assunto do seu evento (por exemplo, o assunto da fome se  
o seu evento for para arrecadar alimentos ou a saúde dos 
oceanos se o seu evento for pela limpeza das praias).

As autoridades públicas recebem  

muitas solicitações, portanto,  

aconselhamos que você facilite ao  

máximo para que eles digam “Sim!”  

Lembre-se de entrar em contato com eles com 

antecedência, sugerir várias maneiras para 

que se envolvam e ser bastante claro sobre a 

data, horário, local e outras informações sobre 

o evento. Se você não tiver resposta, faça um 

acompanhamento e lembre-se  

sempre de dizer “Obrigado  

por seu tempo.”

Antes de começar, é importante informar aos seus amigos, familiares e à sua comunidade o 
que você está fazendo para que possam cooperar e tomar as devidas medidas para ajudar as 
pessoas, comunidades e o planeta também!

Este plano de ação, criado pelos Amigos da Disney transformando o mundo e a Youth Service 
America, lhe dará dicas sobre como Divulgar o seu evento!

DICA:
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FAÇA ContAto CoM A IMpREnsA

Você tem uma história excelente para contar! Veja algumas maneiras de usar o 
jornal, o rádio, a televisão, as mídias sociais e blogs para compartilhar as coisas 
excelentes que você está fazendo para fazer a diferença em seu mundo:

•	 Coloque pôsteres do seu evento (incluindo quem, o que, onde, quando  
e como) na escola e em sua comunidade.

•	 Faça um folheto eletrônico (com as informações acima) para publicar  
nos sites da escola e da comunidade.

•	 Publique um blog que conduza as pessoas para o evento e  
deixe-as com vontade de participar.

•	 Peça a empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas  
para incluir informações do seu evento em seus sites e  
boletins informativos.

•	 Convide autoridades públicas, celebridades locais e pessoas  
VIPs para participar do seu evento ou publicar informações  
sobre ele em seus sites.

•	 Não se esqueça de usar a AMOSTRA DE NOTAS PARA A  
IMPRENSA encontrada no site da YSA:  

www.ysa.org/grants/disney-friends-change-grants

Esteja preparado para responder 

perguntas da imprensa sobre a razão 

pela qual você está promovendo seu 

evento, o que espera conseguir e 

como ele ajudará as pessoas, a sua 

comunidade ou o planeta. Conheça 

bem os detalhes do evento, mostre 

que você se importa e sempre  

seja positivo—o entusiasmo é 

contagioso!

notas e ideias
Para o seu Projeto

DICA:
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FAÇA ContAto CoM sUA CoMUnIDADE

Seu evento pode colocá-lo em contato com a sua comunidade como 
nunca antes. Faça parcerias com empresas e organizações locais para 
obter ajuda de várias formas—desde o fornecimento de alimentos para 
o evento até um local para realizá-lo. Por onde começar?

•	 Planeje uma reunião de parceria (consulte o site dos parceiros para conhecer sua 
missão e pesquisar detalhes que possa usar para relacioná-los com sua missão).

•	 Seja claro sobre seus objetivos e expectativas (o que você proporcionará para eles e 
o que eles poderão proporcionar para você?)

•	 Convide os parceiros para ajudá-lo a planejar o evento.

•	 Seja organizado, dê muitas informações aos seus parceiros sobre o que você precisa 
deles e cumpra sempre as promessas que fizer para eles.

•	 Não se esqueça de enviar uma mensagem de agradecimento aos seus parceiros e 

relatar os resultados após o evento.

Para obter mais ideias sobre como ajudar Pessoas, comunidades e o 
Planeta, dê uma olhada no site: www.disney.com/amigos

Para encontrar parceiros, tente empresas, 

organizações sem fins lucrativos ou 

comunitárias, escolas e faculdades, associações 

de bairro, organizações religiosas, clubes de 

serviços, associações atléticas, autoridades 

eleitas, a imprensa e mais! Para obter  

exemplos de parcerias de patrocínio  

passadas e atuais da YSA,  

acesse o site ysa.org/sponsors.

amigos de Verdade + ações de Verdade = mudanças de Verdade

DICA:
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RELAtE, DEMonstRE E CoMEMoRE sEUs REsULtADos

Relate: quando você tiver tomado a ação de divulgar o evento, não se esqueça de  
relatar seus resultados. Nós adoraríamos ter informações sobre seu evento e como foi!

Informações a serem fornecidas:

•	 Um resumo por escrito do seu evento (dê-nos todos os detalhes que puder!)

•	 Fotos suas e de seus amigos em ação

•	 Como você medirá as mudanças ou melhorias que o seu projeto conseguirá?

•	 Por exemplo, “Contaremos o número de sacos de lixo que retirarmos do córrego.” ou “Relataremos 
o número de pessoas para as quais forneceremos refeições” ou “Contaremos o número de 
pessoas que serão informadas sobre nosso assunto.”

Demonstre: envie um informativo de acompanhamento para a imprensa e autoridades eleitas depois 
do evento para que todos saibam como você fez a diferença em sua comunidade.

Comemore: agora que o seu evento terminou, é hora de chamar os amigos e voluntários, comemorar 
seu sucesso e começar a planejar seu próximo projeto Amigos transformando o mundo!

•	 Organize uma cerimônia de agradecimento no centro da cidade ou na praça principal para você e 
seus voluntários.

Para obter mais ideias sobre como ajudar Pessoas, comunidades e o 
Planeta, dê uma olhada no site: www.disney.com/amigos

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!

notas e ideias
Para o seu Projeto


