Campanha do Agasalho 2021
A organização de campanhas de arrecadação é uma ótima forma de praticar
o voluntariado em tempos de distanciamento social.

Por isso, inspirados pela missão de fomentar atitudes solidárias nas
comunidades onde atuam as empresas investidas da Votorantim, o Desafio
Voluntário convida seus participantes a mobilizarem amigos e familiares a
organizarem campanhas para arrecadações de cobertores e agasalhos e
outros itens de vestuário para acolher pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Confira neste guia um passo a passo de como organizar a sua campanha!

Como organizar sua campanha de arrecadação?
1 – Identifique os potenciais parceiros
O primeiro passo desta ação é escolher qual organização será beneficiada com a iniciativa.
Durante o inverno, tradicionalmente, muitas instituições se mobilizam para a arrecadação e distribuição de agasalhos para pessoas em situação
de vulnerabilidade. Neste caso, antes de iniciarmos uma mobilização, podemos mapear algumas destas campanhas e entrar em contato com
seus responsáveis para avaliar a possibilidade de direcionarmos os itens arrecadados. Além de facilitar a operacionalização, você poderá ampliar
o alcance de sua campanha.

Como organizar sua campanha de arrecadação?
Caso opte por apoiar uma campanha local é importante ter atenção a alguns pontos que podem influenciar na escolha da iniciativa, como:
-

Cada campanha tem suas próprias regras para o aceite de donativos. Em alguns casos, por exemplo, os itens devem estar limpos ou
embalados. Tenha atenção a estas exigências para evitar que as doações sejam recusadas.

-

As campanha também podem adotar diferentes processos de logística. Em algumas delas são distribuídos pontos de coleta, já em outros
casos os itens podem ser recolhidos em locais acordados com a organização. Verifique com os responsáveis a melhor maneira de direcionar
os itens arrecadados. Lembre-se que o apoio nestes processos também agrega valor ao trabalho voluntário realizado.

Veja a seguir algumas iniciativas que podem ser apoiadas.

Iniciativas locais
Minas Gerais

Paraná

EPTV (25 cidades do Sul de Minas)

SEC Paraná

https://institucional.eptv.com.br/eventos/institucionais/campanhar
egionaldoagasalho/

https://www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho/

Ministério Público do Paraná
Mato Grosso do Sul
6ª edição da campanha do agasalho “Aqueça Uma Vida”

https://mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8
049

Sem website ou informações na web.
Rio de Janeiro
Cruz Vermelha RJ
https://www.cruzvermelharj.org.br/campanhadoagasalho

Iniciativas locais
Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

NFTV (com apoio de instituições públicas)

https://defesacivil.rs.gov.br/campanha-do-agasalho-2021

https://ndmais.com.br/campanhadoagasalho/

São Paulo
Governo do Estado de São Paulo
http://www.invernosolidario.sp.gov.br/

Cruz Vermelha SP
http://aquecesp.org.br/

Como organizar sua campanha de arrecadação?
2 – Faça a divulgação da campanha e mobilize amigos e familiares para contribuir.

Quanto maior a visibilidade de sua campanha, maiores as chances de mobilizar e beneficiar mais pessoas. Pense nos meios de comunicação que
podem ser usados (redes sociais, WhatsApp, cartazes, etc.) e faça um uso combinado deles para aumentar as chances de adesão.

3 – Planeje a logística
A arrecadação pode se dar de diferentes formas, como:
1) Coloque uma caixa coletora em um local de fácil acesso para que nela sejam depositadas as doações.
2) Organize um drive-thru para recebimento das doações. Se essa for a opção escolhida, adote medidas a fim de evitar aglomerações. Além
disso, todos os envolvidos devem utilizar máscaras, álcool gel, face shield, e manter a distância uns dos outros.
Mobilize voluntários para auxiliar nessas tarefas.

Como organizar sua campanha de arrecadação?
4 – Organização e triagem
É importante reservar um local adequado para armazenamento das doações até o dia da entrega. Depois de arrecadadas essas peças, elas
devem passar para uma triagem para selecionar aquilo que está em condições de uso.
É interessante ainda que as peças sejam separadas por gênero, tamanho e outras divisões que facilitem a escolha por parte daqueles que irão
receber a doação.

5 – Organize a entrega dos itens arrecadados.
Faça a destinação das arrecadações para que a instituição parceira realize o repasse dos itens para aqueles que necessitam. Neste momento,
não se esqueça de evitar aglomerações e utilizar os equipamentos de proteção para garantir a segurança de todos.

Reconhecimento
Como reconhecimento pelo engajamento dos voluntários, as duas ações com o maior número de participantes e maior número de itens
arrecadados serão reconhecidos como destaques do Desafio Voluntário 2021 e seus responsáveis serão premiados ao final da competição.
Para isso, os voluntários deverão preencher o relato na plataforma do Desafio Voluntário (https://voluntarios.votorantim.com.br/). Lembrando
que apenas ações relatadas por empregados, estagiários ou terceiros das empresas investidas da Votorantim podem ser reconhecidas.
Vale ressaltar que, para cada campanha realizada, apenas um relato deve ser preenchido no sistema. No relato, o líder da ação poderá informar
o número de voluntários que se envolveram na mobilização e organização da iniciativa. Mas atenção: os participantes que atuarem apenas
como doadores não devem ser contabilizados entre os voluntários.

