Como Fazer:
Transforma Santander

Transforma Santander
Inúmeros espaços necessitam de melhorias e existem diversas ações que são possíveis de
serem realizadas voluntariamente para mudar a paisagem de um local, melhorando a
qualidade de vida das pessoas que frequentam esses locais.
É possível, portanto, realizar melhoria de espaços públicos, organizações sociais ou escolas
por meio de atividades como reformas, pinturas, limpezas, consertos e organização de
espaços.
Esses projetos de transformação do espaço vêm despertando cada vez mais interesse das
pessoas e representam uma valiosa ferramenta de transformação social.
Confira abaixo, como realizar organizar ações de Transformação de espaços.

Público beneficiado
Usuários de espaços públicos, organizações sociais ou escolas.

O que você irá precisar:
• Disposição para realizar as melhorias;
• Criatividade;
• Os materiais variam de acordo o tipo de revitalização escolhida.
o Pintura: tinta, rolo, pincel.
o Limpeza: vassouras, rodo, pano de chão, balde, produtos de limpeza;
o Jardinagem: mudas, substrato (terra), ferramentas de jardinagem, regador e
outras materiais específicos, a depender do tipo de jardinagem realizada.
o Reformas e consertos: itens específicos de acordo com a reforma necessária
ou conserto a ser feito.

Como fazer:
1. Realize um diagnóstico do espaço.
Entre em contato com uma organização social ou escola pública que conheça e faça, com
eles, um diagnóstico dos espaços que precisam de melhorias. Pense no número de
voluntários que terá disponível no dia da ação e se vocês têm a possibilidade de realizar tais
reparos. Talvez não seja possível fazer tudo o que a Organização necessita e é importante
deixar isso claro para ela.
2. Defina quais atividades serão realizadas.
De acordo com o diagnóstico do local e definidas as necessidades, delimite qual será a
modalidade de revitalização (pintura, jardinagem, reforma, conserto...).
Lembre-se de que os voluntários não devem realizar nenhuma atividade que represente
risco ou que necessite uma responsabilidade técnica (exemplo: troca de telhado ou fiação
elétrica).
Além disso, é muito importante que ao organizar a ação você considere manter o
distanciamento social e evitar aglomerações.
3. Determine os materiais necessários para sua ação.
Após a definição do que será feito e em que áreas, é importante dimensionar os materiais
necessários e suas quantidades. Também é fundamental pensar em itens de segurança que
a ação precisará (luvas, máscaras, etc). Álcool gel, máscaras e distanciamento social são
itens básicos a serem considerados!
De qualquer forma, sempre se recomenda que os voluntários utilizem calça comprida,
sapatos fechados, chapéus e protetor solar (esses últimos em ações ao ar livre).
Procure levantar se há algum voluntário que tenha o conhecimento técnico/experiência do
reparo que será feito. Exemplo: mexerão com pintura? Há alguém que sabe pintar? Será
feito um trabalho com cimento. Algum voluntário tem experiência nisso? Caso não, vá atrás
de informações.
4. Delimite responsabilidades e funções.

No dia da ação, é importante que todos voluntários se sintam úteis e envolvidos. Afinal, de
que adianta ter 15 voluntários e apenas 5 rolos de pintar? Assegure-se de que todos terão
insumos e ferramentas para trabalhar.
5. Tire muitas fotos de Antes, Durante e Depois.
É estimulante perceber a transformação dos ambientes após a ação dos voluntários.
6. Hidrate-se!
É fundamental ter bastante água disponível e acessível aos voluntários, principalmente em
ações externas ou em dias de calor.
7. Torne o momento motivador.
Se possível, coloque uma música animada que incentive os voluntários no trabalho.
8. Registre sua ação na plataforma de voluntariado!
É muito importante para a Equipe do Programa de Voluntariado Santander que as ações
sejam registradas na nossa plataforma, assim conseguimos visualizar o impacto do
trabalho realizado pelos voluntários.
Por isso, ao realizar sua ação entre em www.voluntariadosantander.com.br e clique em
CRIAR AÇÃO. Depois da ação criada, você deverá preencher um relatório para nos informar
os voluntários presentes, número de pessoas que você beneficiou com sua ação, horas
dedicadas ao trabalho voluntário e quantas palestras você fez. É super simples e o registro
da ação contabiliza na habilidade de Participações Sociais do Influenciador 5.0!

Dúvidas?
E-mail: voluntariado.santander@mgnconsultoria.com.br
Whatsapp: 11-99673-6810

