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Sugestão de ação: Jornada de Voluntariado 
 
 
A realização de Viradas é uma forma de mobilizar pessoas em torno de 
atividades voltadas para um tema, normalmente durante um dia inteiro. 
Algumas iniciativas se voltam para educação, sustentabilidade, cultura, 
esporte, empreendedorismo, entre outras causas. O que importa é todos 
estarem conectados, mesmo que distantes, em uma direção. 
 
Alguns Programas de Voluntariado destinam determinado dia do ano 
para incentivar que colaboradores promovam ações de voluntariado em 
diversas localidades. Há empresas que nomeiam este dia voltado para 
ações de Jornadas, Maratonas ou mesmo Dia de ações. Que tal fazer 
uma Jornada de ações voluntárias na sua empresa?  
 
Passo a passo: 
 

1. Escolha o dia a ser realizada a Jornada de Voluntariado. 
Dependendo de como for a Política de Voluntariado da sua 
empresa, você terá que escolher um dia de final de semana; 

2. Defina se deseja focar em um tema específico, de acordo com o 
foco do seu Programa: há empresas mais voltadas para 
sustentabilidade, educação, inclusão etc. Uma opção é entrar em 
contato com eventos já existentes e descobrir como sua empresa e 
voluntários podem apoiá-los.  

3. Se optar por criar uma iniciativa própria, escolha o nome e estipule 
regras claras: período de inscrição, quem pode participar, se 
haverá formação de equipes, se as equipes deverão atuar em 
determinadas instituições ou se podem escolher livremente, 
formatos e objetivos que as ações devem cumprir etc. 

4. Ofereça materias de apoio (ou de logística) para facilitar o 
planejamento e a execução das ações por parte dos voluntários; 

5. Além das ações voluntárias, defina se deseja oferecer atividades 
relacionadas ao tema, como palestras, workshops etc. 

6. Se sua empresa tiver um V2V, você pode criar um Tema de Ação 
para divulgar a ação, permitir que os voluntários inscrevam suas 
iniciativas, publiquem fotos, participem de ações existentes, além 
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de publicar resultados. O V2V também oferece módulo de Equipes; 
7. O Tema de Ação reunirá todas as iniciativas da Jornada, somando 

resultados, fotos, participantes e ações relacionadas em uma única 
página de Impacto Geral. Veja um exemplo de como ficaria: 

 

 
 
 
Se você é cliente do V2V, veja na nossa Central de Ajuda mais informações sobre a 
criação de Temas de Ação: https://help.v2v.net/ 


