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O voluntário atua como um agente de 
transformação, doando seu tempo e conhecimento 
para produzir mudanças positivas, sobretudo no 
que se refere à justiça e diminuição das diferenças 
sociais.  Ser voluntário é uma maneira de fazer bem 
a si mesmo, pois possibilita a abertura de novas 
experiências e oportunidades de aprendizado, 
conhecer realidades muitas vezes tão distantes de 
nosso entendimento e convívio, além do imenso 
prazer de fazer parte das mudanças que deseja 
para um mundo melhor.
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Os princípios que nos levarão 
a este objetivo são:

Com isso, se você quiser participar dessa transformação conosco para juntos 
garantir um Brasil Justo e Igualitário para Todas as Meninas, veja nosso cardápio 
de atividades de voluntariado, e junte-se a nós nessa causa. 

“Um Brasil justo e 
igualitário para todas 
as meninas”. 

Promover e apoiar um 
movimento protagonizado 
por crianças, adolescentes e 
jovens, especialmente meninas 
para a construção de um Brasil 
justo e igualitário. 

Ser uma organização inovadora, 
criativa e conectada com um 
mundo em movimento.

Ser sustentáveis financeiramente 
com modelos de financiamento 
flexíveis e eficientes que 
envolvam pessoas, instituições e 
empresas. 

Comunicar que a construção de 
um mundo justo e igualitário é 
compromisso de todos e todas. 

Nosso propósito

Estabelecer processos internos e 
externos eficientes e eficazes. 

Construir parcerias duradouras 
para impactar e escalar o alcance 
de nossos programas para gerar 
transformação de gênero.



• Articular parceiros que possam contribuir com o 
trabalho da Organização na área de proteção infantil e 
desenvolvimento integral na primeira infância.
• Propor e facilitar atividades durante as oficinas dos 
projetos que estejam alinhadas com os objetivos 
estratégicos.
• Apoiar o desenvolvimento de materiais de pesquisa e 
avaliação nas áreas de proteção infantil, desenvolvimento 
integral na primeira infância, direitos sexuais e 
reprodutivos, empoderamento de meninas e mulheres e 
igualdade de gênero.
• Apoiar ações de grande porte, como campanhas, 
eventos, seminários através de atividades de logística, 
recepção, produção de materiais, organização dos 
eventos, etc. 
• Apoiar na preparação de kits para oficinas que exigem 
trabalho manual (Confeccionar brinquedos, preparar 
murais, cartolinas, etc).
• Apoiar ações nos espaços comunitários das áreas onde 
a Plan Brasil atua.
• Apoiar a comunidade na organização de eventos e 
campanhas relacionadas aos projetos nas comunidades.
• Realizar oficinas de fortalecimento para comitês 
comunitários, para Organizações Comunitárias de Base e 
para Associações vinculadas a estas comunidades.
• Apoiar às Unidades de Implementação com a 
organização de materiais e documentos dos projetos e 
programas. 
• Articular parceiros que possam contribuir com o trabalho 
da Organização na área de direitos sexuais e reprodutivos 
e saúde sexual e reprodutiva e igualdade de gênero.
• Apoiar no desenvolvimento de fóruns de discussão 
sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos de 
crianças, adolescentes e jovens.
• Mobilizar adolescentes e jovens para que participem 
ativamente nos grupos de mídias sociais relacionados aos 
projetos da Plan International Brasil.

voluntariado na área de programas e projetos 
• Apoiar as atividades de multiplicação dos adolescentes 
e jovens dos projetos.
• Apoiar tecnicamente o desenvolvimento de materiais 
de oficinas sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
para adolescentes e jovens vinculados aos projetos. 
• Oferecer ou mobilizar espaços pro-bono para realização 
de ações programáticas da Plan International Brasil.  
• Articular parceiros que possam contribuir com o trabalho 
da Organização nas áreas de igualdade de gênero, 
empoderamento de meninas e jovens mulheres e novas 
práticas de masculinidade; 
• Apoiar no desenvolvimento de movimentos de 
lideranças de adolescentes e jovens que promovam a 
igualdade de gênero e o empoderamento de meninas.
• Apoiar tecnicamente o desenvolvimento de materiais 
de oficinas voltados para as temáticas dos nossos 
programas e projetos.

r Voluntariado remoto

Conheça e escolha as atividades que melhor se encaixam ao seu perfil do cardápio de atividades.

Temos duas opções de voluntariado: o Presencial e Remoto. Verifique, dentro dessas 
opções, qual dessas atividades é mais adequada para você!

Em que área gostaria de atuar? 

P Voluntariado presencial



Área de Apadrinhamento

Área de Captação de Recursos 
Pessoa Jurídica

Área de Comunicação e Marketing

• Traduzir documentos que são enviados aos 
padrinhos e as crianças apadrinhadas.
• Desenvolver processos logísticos de visitas nas 
comunidades. 
• Oferecer capacitações para a equipe na área de 
gestão de processos.
• Organizar e revisar materiais nos escritório de 
implementação da Plan International Brasil.

• Organizar arquivos físicos e eletrônicos. 
• Capacitar a equipe em assuntos relacionados a 
Captação de Recursos com empresas e Instituições.
• Padronizar documentos, relatórios e materiais. 
• Realizar avaliações de desempenho da área.
• Traduzir relatórios e propostas dos projetos. 

• Fotografar projetos e eventos para alimentar o banco 
de imagens da Organização.
• Apoiar na produção de eventos e nas atividades 
durante esses eventos
• Produzir vídeos para alimentar os materiais 
comunicacionais da Organização.
• Realizar programação HTML.
• Apoiar em ações de relações públicas.
• Revisar e traduzir textos.

• Realizar ligações e atualização de informações 
cadastrais de doadores.
• Tornar-se mobilizador da causa das meninas 
dentro de empresas e Instituições. 
• Identificar e apoiar na mobilização de doadores 
VIPs. 
• Apoiar o desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas que facilitem a gestão de informação 
dos doadores da Plan International Brasil.
• Apoiar a operacionalização de ferramentas de 
marketing digital.
• Oferecer capacitações relacionadas ao mercado 
de indivíduos.

Área de Captação de Recursos
Pessoa Física



Inovação
• Apoiar a formação da equipe em temáticas 
relacionadas a inovação (Treinamento de design 
thinking, de design de produtos, de desenvolvimento 
de ferramentas digitais, de análise de big data, de 
uso de tecnologia em monitoramento e avaliação, de 
gestão de processos, etc). 
• Apoiar a formação de movimento de meninas líderes 
através dos projetos de inovação propostos pela Plan 
International Brasil.
• Mobilizar parceiros para que a Plan Internaional se 
torne uma organização exponencial. 

Áreas de Suporte
(Administrativo, RH, Finaceiro
• Apoiar na organização de arquivos da área de 
Recursos Humanos.
• Apoiar na melhoria de ferramentas de gestão de 
processos de Recursos humanos.
• Apoiar os processos de compras e contratação.
• Realizar análises financeiras em relação aos projetos 
implementados.
• Apoiar o departamento de finanças em atividades de 
gestão orçamentária.

Dúvidas, perguntas ou se você deseja se engajar conosco como voluntário entre em contato em     voluntario@plan.org.br



você pode doar e ser parte da transformação 
na vida de muitas meninas e meninos!

quer participar 
de outro jeito?

doeplan.org.br






