
10 profissionais para o
crescimento da sua

associação



Pelo menos uma vez (ou talvez até
mais), cada um de nós reclamou que
não tinha recursos suficientes para
gerenciar a associação. Falta dinheiro,
pessoas, computadores, espaço ... Nesse
setor   certamente não é novidade para
uma equipe de 3 pessoas fazer o
trabalho de 6 pessoas, com uma
conexão à internet que entra e sai e um
computador que precisa dez minutos
para se liga.

Portanto, pelo menos uma coisa é certa:
vocês não estão sozinhos! Mas, uma vez
que isso é estabelecido, os problemas
permanecem. Como fazer para os
resolver? Neste artigo exploramos
como os voluntários internacionais,
mesmo em estadias curtas ou remotas,
podem ser ajudantes inestimáveis   no
apoio ao crescimento de nossas
organizações em nível administrativo-
estratégico.
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Ou seja, quando os voluntários podem oferecer
muito mais do que pensam (ou o que você
pensa).



Na maioria das vezes, são os próprios voluntários que não percebem
quanto as especializações deles podem beneficiar nossas
associações! Pequenos e grandes profissionais de qualquer área são
levados a pensar que suas habilidades profissionais não encontram
lugar no setor de desenvolvimento internacional/comunitário e,
portanto, são propostos para outros tipos de tarefas não
especializadas.

Cabe a nós e nossos coordenadores "encontrar" esses recursos
preciosos!
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A estratégia de "encontrar" profissionais sistematicamente depende em parte da
estrutura do seu programa de voluntariado. Se sua associação oferece papéis bem
definidos e variados aos candidatos interessados, você já está enviando um sinal
importante para os possíveis voluntários. Qual? Você está dizendo a eles que, mesmo
que sua associação se ocupa para oferecer serviços a crianças, famílias, mulheres,
idosos, ... Existem muitas maneiras diferentes de ajudar. Em primeiro lugar, há um
contato direto que requer uma certa quantidade de habilidades sociais e interpessoais,
em segundo lugar, há também trabalho de escritório (captação de recursos,
comunicação, design, ...) ou trabalho manual (ajuda na cozinha, manutenção de
edifícios, jardinagem, ... )Pense cuidadamente nas funções propostas e verifique se elas
refletem as áreas de trabalho mais importantes da sua associação. Não devemos
esquecer que os voluntários NÃO são todos muito jovens e tendencialmente
inexperientes.
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Estratégias de recrutamento



Existem também associações que não oferecem explicitamente aos voluntários uma
variedade de papéis para se candidatar. Algunas delas recrutam voluntários para uma
função exclusiva, geralmente em contato direto com os beneficiários, enquanto outras
são completamente flexíveis e, desde a jardinagem até as oficinas para crianças, se
realiza tudo o que precisa fazer. Essa abordagem não leva potenciais voluntários a
pensar que as habilidades profissionais deles são necessárias em outros campos.
Portanto, você deverá prestar muita atenção às candidaturas e, se encontrar algum
profissional que você não pode dispensar, oferecer a ele um programa diferente
daquele que inicialmente o interessava.
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Profissionais de não perder
E você pensou sobre isso? Você já pensou que muitos profissionais podem ser passado
no seu programa e nunca pediu a eles para ajudá-lo com o que eles fazem de melhor?
Associações de pequeno e médio porte podem se beneficiar muito das habilidades
profissionais dos voluntários e de suas especializações, encontrando em nesse
indivíduos consultores disponíveis e apaixonados.  Mas quais são os profissionais que,
inesperadamente ou não, beneficiam muito o crescimento interno, administrativo de
nossas associações?



1Programador da Web:
Quantos de nós ainda estão lutando com
uma página da web antiga, difícil de navegar,
inadequada para celulares ou todas essas
coisas juntas? Todos sabemos que uma nova
página da web custa muito, e não um pouco.
E mesmo se estivéssemos satisfeitos com
uma versão do Wordpress, ainda temos que
pagar para obter um resultado profissional.

Um programador que vem ao nosso projeto
como voluntário é, portanto, uma dádiva de
Deus. A ajuda dele para melhorar o
desempenho da página ou até para criar
uma nova é inestimável. Mas a melhor parte
é que, se bem administrado, o
relacionamento pode continuar mesmo à
distância, após do prazo de trabalho
voluntário no campo. 06



2 Comunicador / Mídia
Social:

Nosso estilo de comunicação, nossa
imagem e nossa capacidade de contar
histórias são fundamentais para capturar a
atenção da comunidade internacional
moderna. Agora, a geração do novo
milênio é o "público" a quem recorrer e
exige um estilo de comunicação dinâmico,
moderno e conciso.

Nem sempre temos alguém em nossas
equipes à altura deste desafio. Por isso,
seria "um desperdício" não pedir
conselhos a um voluntário especialista ou
ajuda concreta para moldar nossa
estratégia de comunicação. E não esqueça
de mencionar a possibilidade de oferecer
treinamento para sua equipe!07



3 Marketing
Como dissemos acima, o mundo das
comunicações de hoje está mudando. Se
quisermos enfrentar a onda dessa revolução
digital, devemos garantir que todo o nosso
programa de marketing, comunicação e
campanha esteja alinhado com os padrões
globais. E isso não significa apenas o
conteúdo, mas também estratégias
concretas de SEO (Search Engine
Optimization), SEM (Search Engine
Marketing) e outros mais.
Se você ainda não entende muito, não se preocupe: um
voluntário pode ser a solução. Uma pessoa capaz de
otimizar o site da sua associação para as pesquisas do
Google e capaz de treinar sua equipe para um
gerenciamento adequado dos conteúdo e das
campanhas. Não perca esta oportunidade se ela se
apresentar.
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4 Contabilidade e
economia:

Se os problemas mencionados acima se
relacionam com inovação e modernidade,
isso é tão antigo quanto o próprio
conceito de associação. Ainda hoje, muitos
de nós lutam para manter toda a
contabilidade, redigir relatórios financeiros
e planejar o orçamento com uma projeção
para o futuro.

Se você também tem problemas com um
dos aspectos listados acima, procure ajuda
de um contador ou economista. E se você
tiver a sorte de vê-lo participar de seus
projetos, peça conselhos e treinamento a
ele para sua equipe!09



5 Nutricionistas:

Sua associação fornece acomodação ou
serviço de cantina aos beneficiários que
você atende? E vocês já pensaram em
pedir a um nutricionista para avaliar sua
ingestão nutricional, de acordo com as
necessidades dos beneficiários,
corrigindo a situação em que vocês
podem ter cometido um erro? Se vocês
ainda não o fizeram, não pare de
procurar um voluntário capaz e com
experiência nesse campo.
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6 Recursos humanos:

Mesmo um profissional de recursos
humanos pode ser um recurso válido
para seus programas de
desenvolvimento. De fato, ele é capaz
de oferecer uma perspectiva nova e
crítica para avaliar o organograma, mas
não só isso. Tente também sugerir e
ensinar novas abordagens às
estratégias de liderança ou construção
de equipes, questionar como você
administra funcionários e voluntários e
continuar a melhorar.
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7 Jornalistas e
relações públicas:

Chegou a application de um jornalista
ou de um especialista em relações
públicas? Não perca a oportunidade de
oferecer a ele um programa de
voluntariado que inclua uma avaliação
do seu estilo de comunicação e
estratégias de divulgação, e talvez até a
redação de alguns artigos, tanto para o
seu blog quanto para outras
plataformas de informação.

12



8 Educadores e
professores:

Educadores e professores geralmente
são perfeitos para trabalhar em contato
com os beneficiários, mas não só isso.
Graças à experiência e treinamento
deles, eles também podem ajudar a
revisar suas estratégias de
atendimento, bem como seus
programas educacionais. Se você
ensinar inglês, peça ajuda para escrever
um currículo com metas anuais. Se
você realizar atividades para o
desenvolvimento de habilidades sociais
e interpessoais, peça conselhos. E assim
por diante.
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9Designers gráficos:

Vamos voltar ao tema da imagem e
comunicação. Quantos de vocês têm
um logo que foi desenhado por um
fundador há 30 anos? Quantos têm
dúvidas sobre a preparação de folhetos
e pôsteres? Quantos gostariam que os
membros da equipe tivessem uma
vaga idéia de como usar o Photoshop e
o InDesign? Você já pensou em recrutar
um voluntário para te ajudar?
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10Fotógrafos:
E, em conclusão, uma categoria
profissional que não poderia faltar! Você
já teve um fotógrafo envolvido no
campo e nem pediu para ele renovar o
banco de imagens da sua associação?
Que pena! Às vezes, é tão difícil tirar
fotos de qualidade, que respeitam ao
mesmo tempo a imagem de nossos
beneficiários e a comunidade em que
trabalhamos.
Lembre-se de que é muito mais eficaz
poder contar com um grande banco de
imagens do que tirar fotos com seu
celular todos os dias. E também é
menos invasivo para a comunidade e
para os beneficiários!15



Web site
www.aynicooperazione.org

Entre em
contato

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889
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