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1.

Organizar um fórum ou reunião municipal juvenil para
destacar os tópicos que os jovens identificaram como
questões críticas para a comunidade.
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destacar os tópicos que os jovens identificaram como
questões críticas para a comunidade.

2.

Promover uma feira comunitária ou sobre saúde na
volta às aulas em conjunto com alguma escola local.
Solicitar a colaboração de profissionais da área de
saúde para oferecer na feira exames médicos gratuitos,
incluindo exames físicos, dentais e auditivos, além de
vacinação gratuita.
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3.

Providenciar identificação de segurança para crianças
e jovens que sofrem de doenças crônicas sérias
(braceletes ou correntes com informações
médicas, etc.).
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e jovens que sofrem de doenças crônicas sérias
(braceletes ou correntes com informações
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4.

Organizar uma campanha de doação de livros ou jogos
para um centro comunitário, centro de atividades após
a aula, hospital infantil ou biblioteca escolar.
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5.

Providenciar livros em Braille ou livros com letras
grandes para crianças cegas ou deficientes visuais.
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6.

Patrocinar um dia de atividades para pessoas com
deficiência de desenvolvimento.
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Patrocinar um dia de atividades para pessoas com
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7.

Preparar e enviar pacotes-presente para militares que
estejam servindo ao país.
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Preparar e enviar pacotes-presente para militares que
estejam servindo ao país.

8.

Reformar um centro infantil ou sala de aula: pintura,
consertos e jardim.
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Reformar um centro infantil ou sala de aula: pintura,
consertos e jardim.
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9.

Montar e distribuir pacotes-presente em abrigos para
necessitados e outros lugares.
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Montar e distribuir pacotes-presente em abrigos para
necessitados e outros lugares.

10. Fazer cestas com produtos para bebês recém-nascidos
carentes.
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carentes.

11. Dar auxílio nos acampamentos para crianças deficientes.
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12. Consertar bicicletas usadas para crianças.
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13. Organizar coleta de lixo junto a uma estrada ou parque.
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14. Coletar brinquedos de pelúcia para crianças (sem
pequenas partes removíveis) para que profissionais da
área da saúde possam oferecer a crianças durante
situações de emergência.
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15. Doar materiais para orfanatos, crianças em lares
provisórios ou outras crianças e jovens carentes.
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16. Coletar e doar materiais a uma escola local.
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17. Voluntariar-se em um programa de atividades após
a aula.
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a aula.

18. Pintar um playground.
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19. Voluntariar-se em um lar para idosos.
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20. Limpar e fazer consertos em um centro comunitário.
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21. Plantar um jardim na escola.
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22. Organizar uma feira de empregos para ajudar as
pessoas jovens a identificarem suas metas
profissionais.
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23. Implementar um programa de leitura em escolas
ou bibliotecas.

23. Implementar um programa de leitura em escolas
ou bibliotecas.

24. Realizar um dia do bem-estar e nutrição, falando
sobre hábitos de vida saudável para os jovens da
sua comunidade.
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25. Organizar um seminário de conscientização sobre o
uso de álcool ou drogas.
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