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Planejando o PrÓXimo Passo

KIT DE AÇÕES

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

Você fez uma enorme diferença em sua comunidade! Agora chegou a hora de comemorar e contar a 
mais pessoas sobre seu projeto para que elas possam seguir seu exemplo. Continue – sua comuni-
dade precisa de você!

Este kit de ações, criados pelos Amigos da Disney transformando o mundo e pela YSA, ajudará a 
aproveitar seu projeto para fazer uma diferença ainda maior!

Seu projeto de serviço é apenas o começo. Como você pode manter seu projeto 
seguindo em frente e ser um Amigo transformando o mundo durante todo o ano?

•	O	que	você	precisaria	para	fazer	esse	projeto	ajudar	ainda	mais	pessoas	e	organizações?	

•	Como	você	pode	ajudar	mais	pessoas	a	aprender	sobre	o	assunto	no	qual	trabalhou	e	
o	que	eles	poderiam	fazer	para	ajudar?	

•	Você	pode	pensar	em	alguns	subprojetos	para	auxiliar	no	seu	objetivo	ou	o	seu	projeto	o	
ajudou	a	se	tornar	mais	consciente	de	outros	problemas	de	sua	comunidade?

•	O	que	você	poderia	fazer	para	que	o	impacto	do	seu	projeto	durasse	muito	tempo	
depois do seu término?

•	O	que	as	crianças	de	outros	estados	ou	até	mesmo	de	outros	 
países	estão	fazendo	para	fazer	a	diferença	sobre	essa	 
questão	em	suas	comunidades?
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Pense grande!
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Ao procurar continuar  

expandir e manter seu  

projeto em andamento,  

pense sobre o que ocorreu 

muito bem. Peça a seus 

amigos, familiares, vizinhos 

e às organizações que você 

ajudou a compartilhar suas 

ideias sobre como você 

poderia fazer uma  

diferença ainda maior!

Diga	às	pessoas	o	quanto	você	está	feliz	com	o	trabalho	delas!

•	Envie	cartões	escritos	à	mão	com	uma	foto	do	projeto.

•	Comemore	o	trabalho	excelente	que	vocês	fizeram	juntos.	Peça	uma	autoridade	
pública	que	entreque	certificados	a	todos	os		Amigos	transformando	o	Mundo	 
que	participaram	do	evento	com	você.

•	Nomeie	voluntários	para	receber	prêmios	como	o	Prêmio	de	serviço	de	voluntários	
do	presidente.	Crie	seus	próprios	prêmios	para	agradecer	algo	especial:	“Por	convidar	
várias	outras	pessoas	para	ajudar”	ou	“Por	sorrir	mesmo	quando	o	trabalho	era	árduo”.

•	Agradeça	aos	empresários	que	o	tenham	ajudado	com	doações	de	suprimentos,	
alimentos	ou	com	o	tempo	de	funcionários.

eXcelente trabalho!
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Transforme seu projeto em um 
viral! Compartilhe a história do seu 

projeto com outras crianças de 
todo lugar usando mídias sociais 
ou criando e mantendo um site 
especial sobre o seu projeto.

É	importante	contar	às	outras	pessoas	como	foi	o	seu	projeto,	
compartilhar	os	resultados	e	dar	a	elas	ideias	sobre	como	
podem	se	envolver.	Seja	criativo!	

•	Faça	um	vídeo	sobre	como	organizar	um	projeto	de	serviços	
como	o	seu.	Planeje	mostrá-lo	mas	assembleias	da	escola,	
encontros	de	bairros	e	até	mesmo	na	câmara	de	vereadores!

•	Descubra	quando	as	organizações	de	serviço	como	o	Rotary	
ou	o	Lions	Club	se	reúnem	e	pergunte	se	você	pode	fazer	
uma	apresentação	sobre	o	seu	projeto.	Eles	o	acolherão	
bem!

•	Informe	a	um	repórter	local	sobre	o	seu	projeto	para	que	ele	possa	
informar	ao	público	sobre	o	que	você	conseguiu	fazer.	

•	Faça	disso	uma	tradição	familiar:	Comemore	aniversários	servindo	a	
comunidade	e	convide	amigos	e	familiares	para	participar	também.

mostre-me!
3

notas e ideias
Para o seu Projeto
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Agora	que	você	tem	alguma	experiência	na	realização	do	seu	projeto,	você	sabe	do	
que	precisa	para	torná-lo	maior	e	até	mais	bem-sucedido.	Para	expandir	o	que	você	
já	conseguiu:

•	Comece	a	procurar	oportunidades	para	receber	doações	e	candidate-se	cedo!	
Sua	candidatura	será	muito	mais	forte	agora	porque	você	já	tem	os	resultados	do	
primeiro	projeto	para	compartilhar.

•	Peça	a	todas	as	empresas	que	tenham	doado	dinheiro	ou	suprimentos	para	você	
para	que	informem	outras	empresas	sobre	como	você	está	dando	continuidade	
ao	seu	projeto	e	que	você	precisa	da	ajuda	delas	também.

•	Pense	sobre	como	você	pode	economizar	dinheiro	ao	continuar	seu	projeto	
reutilizando	materiais	em	vez	de	comprar	materiais	novos	ou	emprestando	os	
suprimentos	para	que	você	não	precisar	comprá-los.

cubra seus custos
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Descubra se existem organizações de 

jovens de outras comunidades tentando 

mudar o mesmo problema em que você 

está trabalhando. Informe a eles o que 

você está fazendo e verifique se há 

maneiras de vocês unirem  

seus esforços.

dica:

amigos de Verdade + aÇões de Verdade = mudanÇas de Verdade
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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!

Agora	você	sabe	o	que	é	necessário	para	tornar	sua	comunidade	melhor	e	está	pronto	para	
fazer	uma	diferença	ainda	maior.

•	Embora	seu	projeto	seja	uma	ajuda	enorme,	o	problema	em	que	você	trabalhou	precisa	de	
apoio	contínuo.	Procure	autoridades	públicas	e	incentive-os	a	se	fazer	parte	dos	Amigos	
transformando	o	mundo	também,	criando	políticas	para	fazer	uma	transformação	realmente	
definitiva.

•	Descubra	empregos	e	carreiras	ligados	ao	problema	em	que	você	trabalhou.	Fale	com	pessoas	
que	trabalham	nesse	campo	e	descubra	como	eles	se	prepararam	para	a	carreira	que	seguem.

•	Continue	lendo	e	aprendendo	sobre	o	problema	em	que	está	interessado:	siga	blogs,	leia	as	
notícias,	converse	com	pessoas	interessadas	e	voluntários	para	ajudá-los	com	o	seu	trabalho!	

•	As	possibilidades	são	infinitas!	Pense	em	novas	maneiras	de	influenciar	seu	problema	–	ou	
use	suas	novas	habilidades	e	experiência	no	planejamento	de	projetos	para	tratar	de	um	
novo	problema	e	continue	sendo	um	integrante	dos	Amigos	transformando	o	mundo.

e agora? Qual o PrÓXimo Passo?
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