Folha informativa
YSA (Youth Service America)
e Rotary International
Qual o propósito desta parceria?
Em 2012 foi firmado um acordo de parceria entre Youth Service America (YSA) e Rotary International (RI), visando o compartilhamento de
oportunidades e conhecimento para o bem-estar dos jovens no mundo inteiro. Rotary, Interact e Rotaract Clubs e distritos rotários são
incentivados a utilizar os recursos da YSA e participar de suas atividades, como Dia Global do Voluntariado Jovem (GYSD, ou Global Youth
Service Day), contribuindo ao aumento do impacto da prestação de serviços dos jovens.

Por que YSA?
Fundada em 1986, YSA engaja pessoas entre 5 e 25 anos de idade como parceiros na resolução de problemas. Em nenhum outro momento da
história os jovens se engajaram tanto para superar obstáculos ao desenvolvimento humano e econômico, como degradação ambiental, fome,
analfabetismo, escassez de água, violação aos direitos humanos e doenças transmissíveis. YSA tem por objetivo orientar jovens, professores,
organizações comunitárias, mídia e governo quanto ao potencial dos jovens de serem a solução, contribuindo para que sejam excelentes
voluntários, estudiosos e líderes comunitários. Para este fim, YSA fornece recursos e subsídios e mantém parceria com centenas de
organizações em mais de 100 países.

Como meu clube ou distrito pode participar?
O RI incentiva Interact e Rotaract Clubs a participarem do GYSD, de 20 a 22 de abril de 2012. Lançado em 1988, o GYSD mobiliza milhões
de jovens na melhoria de suas comunidades pelo aprendizado e prestação de serviços. GYSD é o maior evento mundial do gênero, celebrado
anualmente em mais de 100 países. Divulgue o evento por e-mail, newsletters, websites, press releases e redes sociais como Facebook e
Twitter. Os próximos GYSDs acontecerão nos dias 26 a 28 de abril de 2013; e 11 a 13 de abril de 2014.
YSA tem inúmeros recursos (veja abaixo) que podem ser úteis aos projetos de Interact e Rotaract, eventos RYLA e outras atividades prójuventude.

Como promover esta parceria?
Distritos rotários e Rotary, Interact e Rotaract Clubs podem promover esta importante parceria em reuniões rotárias e também fora do Rotary,
como em escolas e universidades. Para demonstrar a participação do Rotary no GYSD, Interact e Rotaract Clubs e distritos devem inscrever
seus projetos no site www.gysd.org/register, selecionando “Rotary” como sua organização.
O RI incentiva interactianos e rotaractianos a informar seus projetos GYSD ao RI pelo e-mail programs@rotary.org. As informações que
recebermos podem ser postadas como projetos modelo no banco de dados ProjectLINK (www.rotary.org/projectlink) ou divulgadas em
publicações do RI.

Que suporte é dado pela YSA?
Sugestões de projetos encontram-se em www.gysd.org/ideas. O kit para organizar e planejar projetos pode ser baixado de
www.ysa.org/resources ou encomendado gratuitamente em www.ysa.org/resources/request. Visite a página do Global Youth Service Day no
Facebook e siga @GYSD pelo Twitter.
O site www.ysa.org oferece materiais em uma série de tópicos, tais como engajamento de jovens em situação de risco, guia e calendário de
planejamento, meio ambiente, prevenção da malária, arrecadação de fundos, entre outros, os quais podem ser baixados gratuitamente.
Existem também oportunidades de subsídios para pessoas e grupos engajados no voluntariado de jovens nos Estados Unidos e América
Latina em www.ysa.org/grants. Além dos últimos recursos e notícias, a e-newsletter da YSA fornece um calendário dos próximos eventos de
treinamento, conferências e webinars.

Outros recursos
Manual do Interact (654-PT)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/654pt.pdf
Manual do Rotaract (562-PT)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/562po.pdf
Manual do RYLA (694-PT)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/694pt.pdf
Áreas de Enfoque do Rotary (965-PT)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/965pt.pdf
Comunidades em Ação: Guia para Desenvolvimento de Projetos (605A-PT)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605a_po.pdf
Ferramentas para Identificar as Necessidades da Comunidade (605C-PT)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605c_po.pdf

Dados de contato
Rotary International
Programs Division (PD120)
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt
Tel.: 847-866-3315
Fax: 847-556-2182
E-mail: programs@rotary.org

YSA (Youth Service America)
1011 15th Street NW
Suite 200
Washington, D.C. 20005-5002 EUA
www.ysa.org
www.gysd.org
Tel.: 202-296-2992
Fax: 202-296 - 4030
E-mail: info@ysa.org

