


PLANO DE AÇÃO 2017 

Confi ra nas próximas páginas uma síntese de todo o planejamento estratégico 
da ACM / YMCA São Paulo para o ano de 2017. Nele, você terá acesso às 
principais ações das Divisões de Comunicação e Marketing, Desenvolvimento 
Organizacional e Social, Programa Geral, Áreas Programáticas, além dos 

investimentos a serem realizados para assegurar o desenvolvimento contínuo do 
trabalho da ACM em prol da saúde, qualidade de vida e bem-estar de pessoas, 
famílias e comunidades. 

Boa leitura!
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

O Comitê Operacional Estratégico (COE), formado por voluntários (Diretores 
e Conselheiros) e profi ssionais (Secretários Executivos), organiza-se em reuniões 
periódicas, ao longo do ano, para tratar do planejamento estratégico da ACM / YMCA 
São Paulo e delinear e defi nir objetivos, metas e projetos institucionais, com foco na 
autossustentabilidade da Instituição.
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ÁREAS PROGRAMÁTICAS

OBJETIVOS

:: Fortalecer as 12 unidades esportivas, desenvolvendo projetos, programas e ações 
focadas nas classes regulares;

:: Investir em treinamentos para o(a) educador(a) e voluntários, no intuito de 
desenvolver e ampliar sua sensibilidade no relacionamento com os associados e/ou 
acampantes;

:: Oferecer suporte específi co e criar projetos para o grupo etário, nas unidades.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Fortalecimento e potencialização da 
Formação e Atuação de Voluntários, na 
Área Programática Crianças, nas unidades 
esportivas e PLs (Pré-Líderes), para 
despertar o sentido de servir e o espírito 
de trabalho voluntário em crianças dos 
09 aos 14 anos;

:: Retomada da Comissão de Pais, outro 
modelo de trabalho voluntário, com 
orientação à formação e capacitação do 
voluntariado para atuação nas unidades 
esportivas junto aos fi lhos e demais 
crianças associadas;

:: Acemíadas  de Crianças (Natação 
e Dança) e Culturais (Redação e 
Desenho);

:: Super Férias;

:: Curso do Pré-Líderes (PL);

:: Estação Criança;

:: Treinamento de Educadores, Líderes  e 
aspirantes a líder para atuação nas temporadas 
do Acampamento;

:: Capacitação para Diretores de Programa 
de Acampamento e monitores, dirigida 
ao pessoal mais experiente na área, 
visando prepará-los para a continuidade 
do Acampamento. 

CRIANÇAS
A Área Programática Crianças 

promove o desenvolvimento integral 
da garotada enfatizando o lúdico, 
por intermédio de um trabalho 
pedagógico alinhado à missão e valores 
institucionais. 

Além disso, a área atua embasada nos 
quatro pilares da Educação: “Aprender a 
Conhecer; Aprender a Fazer; Aprender a 
Ser; e Aprender a Conviver”.
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ACAMPAMENTO
 

Toda criança tem o direito de 
se divertir, ser notada e fazer parte 
de um grupo. É na ACM / YMCA São 
Paulo em que ela encontra espaço para 
brincar, aprender a ser independente, a 
desenvolver a liderança inata, a despertar-
se ao voluntariado, e recebe a acolhida 
de profi ssionais e voluntários acemistas, 
em um ambiente amplo e repleto de 
muita natureza, nas temporadas do 
Acampamento, na Toca do Tuim.

OBJETIVOS

:: Investir no desenvolvimento humano, priorizando os aspectos sociais, cognitivos, 
físicos e emocionais da formação dos participantes;

:: Favorecer a interação entre indivíduos e meio ambiente.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Temporadas Kids e Teens de verão
e inverno;

:: Intercâmbio – ACM do Uruguai, 
Acampamento Artigas, para possibilitar a 
troca de experiências em acampamentos;

:: Treinamentos de Líderes e Educadores 
para atuação nas temporadas do Acam-
pamento, na Toca do Tuim.

NOVIDADES! 

1) Haverá 03 (três) semanas para a Temporada de Inverno:

:: Semana Teens, de 08 a 15 de julho;

:: Semana Kids, de 15 a 22 de julho;

:: Semana Mix, de 22 a 29 de julho, com crianças de 05 a 14 anos, simultaneamente; 
Limite: 80 (oitenta) crianças a cada uma das semanas.

2) “Acampamento Familiar”, em outubro, atendendo aos pedidos dos pais dos 
acampantes, que sempre fi cam curiosos em saber qual o segredo da ACM para deixar 
a criançada tão alegre, feliz e integrada, em tão pouco tempo de convivência.
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JOVENS
A Área Programática Jovens 

(CampusACM) planeja e desenvolve 
políticas de trabalho para os jovens 
acemistas, das 12 unidades esportivas 
da ACM / YMCA São Paulo, bem como de 
suas respectivas comunidades locais. 

OBJETIVO

:: Empreender ações que visam alcançar os objetivos básicos do CampusACM: 
desenvolvimento do caráter, da liderança e da habilidade de convivência, 
fortalecendo o programa regular das classes que envolvem o grupo etário, levando 
seu ideal às comunidades locais e organizações parceiras no desenvolvimento e 
empoderamento juvenil.

PRINCIPAIS AÇÕES

DESENVOLVIMENTO DO CARÁTER:

:: 6ª edição da Campanha do Agasalho – 
“Palmas para quem doa”;

:: Projetos Comunitários dos Corpos de 
Líderes (CLs);

:: YMCA World Challenge 2017; 

:: ACM EXPO Jovem 2017; 

:: Rally Urbano Solidário;

:: 2ª edição da Campanha “Gente Boa 
Doa” – doação de sangue.

DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA:

:: YMCAlíderes – Programa de Formação 
de Liderança Jovem;

:: Encontro Nacional de Líderes – ENALI; 

:: Encontro Paulista de Líderes – EPALI;

:: Programa de Desenvolvimento de 
Líderes – PDL, nas 12 unidades da ACM;

:: Programa Latino-Americano de Formação 
de Liderança Jovem – YGOR 2017;

:: Treinamento das Lideranças dos Corpos 
de Líderes (CLs);

:: Conferência TEDx – “Ideias que merecem 
ser espalhadas”.

DESENVOLVIMENTO DA HABILIDADE 
DE CONVIVÊNCIA:

:: Night Out – Balada Jovem;

:: Acantonight – Acantonamento de
Jovens da ACM;

:: Posse de voluntários do 
CampusACM e CLs;

:: ConfraJovens; 

:: Jogos Acemistas Brasileiros – JABs;

:: Acampamento de Jovens.
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ADULTOS & 
SOCIOCULTURAL

A Área Programática Adultos 
incentiva o convívio entre os acemistas, 
por meio de diversas ações e atividades 
socioculturais e físico-esportivas, nas 12 
unidades da Instituição. 

OBJETIVOS

:: Permear todo o trabalho com adultos e jovens adultos, de maneira que sintam-se 
entusiasmados e encantados com a ACM / YMCA São Paulo, ampliando, assim, a fi delização 
do Quadro Associativo;

:: Proporcionar envolvimento, acesso à cultura e sociabilização dos membros do 
Quadro Associativo e comunidades, por intermédio de atividades socioculturais.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Lançar o Manual da Área Programática Adultos, em parceria com profi ssionais e 
voluntários, que orientarão o desenvolvimento de todos os trabalhos, eventos e 
ações voltados ao grupo etário;

:: Organizar grupo de pessoas responsáveis pela área, nas unidades esportivas, com 
indicação dos Secretários Executivos; 

:: Festas Temáticas (baile, jantar);

:: Concursos de Fotografi a, Redação e Desenho;

:: Salão de Arte;

:: Viagem Internacional – Itália;

:: Treinamento a representantes das unidades esportivas (voluntários e profi ssionais);

:: Reunião da Comissão para discussão dos trabalhos do ano;

:: Confraternização.
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MASTERS
A Área Programática Masters zela 

pelo desenvolvimento pleno da terceira 
idade (acemistas acima dos 60 anos), 
estimulando a convivência e proporcio-
nando relacionamentos, promovendo 
ações, projetos e programas que 
incentivam o convívio e estimulam o melhor 
aproveitamento do tempo livre desse grupo 
etário.

OBJETIVOS

:: Fortalecer o trabalho das classes regulares, oferecendo suporte específi co;

:: Divulgar, atrair e manter os Masters;

:: Fomentar atividades extraordinárias;

:: Compor Comissões e Conselho de Voluntários.

PRINCIPAL AÇÃO

Prosseguir com a implantação de classes regulares nas unidades e o desenvolvi-
mento e aplicação de uma pesquisa com este público, objetivando a identifi cação de 
necessidades e interesses inerentes às atividades a serem propostas e desenvolvidas 
pela ACM / YMCA São Paulo. 
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MISSÃO CRISTÃ 
A Área de Missão Cristã zela 

pelos valores institucionais, essenciais 
para a formação do caráter de todas as 
relações estabelecidas pela ACM / YMCA 
São Paulo, os quais são fundamentados 
pela “Base de Paris”, que, desde 1855, 
norteia o Movimento Acemista no mundo. 

OBJETIVOS

:: Zelar pelos valores cristãos na ACM / YMCA São Paulo;

:: Colocar em prática a “Base de Paris”, centralizando ações embasadas no versículo 
bíblico, que é pedra basilar do Movimento: “Para que todos sejam um” – João 17:21.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Consolidar o calendário com todas as 
atividades da Área de Missão Cristã e 
divulgar até o último dia útil de novembro 
de 2017;

:: Realizar reuniões com os Secretários 
Executivos e Comissão Local de Missão 
Cristã, in loco, objetivando capacitar 
profi ssionais e voluntários para o cum-
primento do calendário anual de Missão 
Cristã;

:: Desenvolver o módulo de treinamento 
YExcellence para capacitar a liderança na 
condução da Missão Cristã;

:: Desenvolver, junto à Divisão de 
Comunicação e Marketing, canais efi ca-
zes para a disseminação dos valores cris-
tãos da ACM em todos os âmbitos, uti-

lizando, para tal, ferramentas digitais: 
site, WhatsApp, Instagram, Facebook e 
Blog da ACM / YMCA São Paulo;

:: Criar a rede local de Missão Cristã para 
otimizar as reuniões, mantendo um canal 
para a troca de mensagens e orações;

:: Engajar todas as unidades (Profi ssionais 
e Voluntários) objetivando maior partici-
pação em eventos e encontros de Missão 
Cristã, nos âmbitos: local, nacional e 
internacional, com ações constantes.

BASE DE PARIS
“As Associações Cristãs de Moços procuram 

unir os jovens que, considerando a Jesus Cristo 
como seu Deus e Salvador, segundo as Sagradas 
Escrituras, procuram em sua fé e em sua vida ser 
seus discípulos e, juntos, trabalhar para estender, 

entre os jovens, o Reino de seu mestre”.
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EDUCAÇÃO
FÍSICA E SAÚDE  -
PROGRAMA GERAL 

A Área de Educação Física e 
Saúde acompanha o mercado fi tness e, 
sempre atenta às tendências das referi-
das áreas, cria ações, atividades e 
programas exclusivos para a ACM / YMCA 
São Paulo, como o Funcional YLife, YFitness e 
YWellness, YSport e YSwim.

A gestão do quadro de educado-
res das 12 unidades esportivas, certifi -
cações, capacitações e workshops para 
Ginástica, Desporto, Programa Aquático 
e Musculação e Condicionamento Físico 
é realizada por esta área, que é ori-
entada por um corpo de conselheiros 
voluntários. 

OBJETIVOS

:: Construir ambiente propício para o cumprimento da missão institucional, por inter-
médio de um programa de atividades físicas e de intercâmbio, que atenda às necessi-
dades e interesses dos associados e colaboradores da ACM / YMCA São Paulo;

:: Atuar focada na permanente atualização dos profi ssionais das áreas de Educação 
Física, promovendo capacitações técnicas aos educadores do Desporto, Musculação, 
Ginástica e Programa Aquático.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Formação e Educação Continuada – FEC 
nas áreas: Desporto, Musculação, Nata-
ção, Hidroginástica, YFitness, YWellness, 
YRunning e Funcional YLife;

:: Fidelização dos associados com ações 
que tragam constantemente a evolução 
e os resultados obtidos por meio da 
atividade física;

:: Atualização da avaliação física das
unidades.

Além disso, em 2017, o Programa 
Geral agregou o Departamento de Pro-
grama Internacional, responsável por 
promover experiências no exterior a di-
versos públicos, em várias ACMs espalha-
das pelo mundo.
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DESPORTO
Basquete, Vôlei, Futsal, Handebol, Futebol Society e Badminton.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Curso de Formação e Educação 
Continuada (FEC) para as modalidades 
Futsal, Basquete, Vôlei, Handebol e 
Badminton, com a orientação dos profi s-
sionais da ACM / YMCA São Paulo;

 :: Implantação e atualização da padroni-
zação do Desporto, nas unidades, com o 
lançamento do “Manual do Desporto”; 

:: Participação nos Jogos Acemistas 
Brasileiros  (JABs), nas categorias jovens 
e adultos; 

:: Acemíadas, com reformulação no 
formato de disputa para jovens e adultos 
nas modalidades: Futsal, Basquete, Vôlei 
e Handebol.

PRINCIPAIS AÇÕES: 

:: Quatro workshops YFitness / YWellness, 
com lançamento de mixes de coreogra-
fi as, buscando motivar e envolver educa-
dores e associados de todas as unidades;

:: Dois cursos de Formação e Educação 
Continuada – FEC (um por semestre), 
para fornecer bases a novos educadores 
e estagiários;

:: Doze certifi cações (distribuídas em oito 
datas) para capacitar colaboradores ace-
mistas e reforçar a metodologia de ensino;

GINÁSTICA
YFitness, YWellness e YMaster.

:: Acompanhar a implantação e dissemina-
ção dos quatro programas lançados em 2016 
(YFitball/ YMaster/ YBoard/ YFitballet);

:: Possível desenvolvimento de dois novos 
produtos para o segundo semestre;

:: Disponibilidade para analisar solicita-
ções de certifi cações nas unidades da ACM 
/ YMCA São Paulo, ou em ACMs / YMCAs 
de outros estados e países que utilizam a 
metodologia YFitness e YWellness.
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PROGRAMA AQUÁTICO
Natação, Hidroginástica e YSwim.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Continuidade ao processo de atualização 
das padronizações das classes;

:: Implantação da padronização das 
aulas de bebês e boinhas;

:: Incentivo a eventos com envolvimento 
e integração das 11 (onze) unidades;

:: Certifi cações, clínicas, credenciamentos 
e workshops para colaboradores;

:: Incentivo a eventos de clínicas de 
Natação para associados e convidados.

MUSCULAÇÃO
E CONDICIONAMENTO FÍSICO
Atividades aeróbicas (esteiras, bicicletas, elípticos etc.) e 
anaeróbicas (pesos livres e máquinas).

PRINCIPAIS AÇÕES
MUSCULAÇÃO

:: Um curso de Formação e Educação Continuada – FEC e um Treinamento Avançado
de Musculação (treinamento de força); 

:: Finalização da informatização das salas de Musculação; 

:: Reestruturação da padronização da ACM / YMCA São Paulo.

AVALIAÇÃO FÍSICA

:: Reestruturação da Avaliação Física da ACM / YMCA São Paulo; 

:: Implantação de avaliação física específi ca por área de atuação dos associados (Fitness, 
Desporto, Natação ou Musculação). O objetivo principal dos novos modelos são a fi delização 
e diferenciação da ACM perante o mercado das academias. 

:: Implantação do novo modelo de Avaliação Física da ACM; 

:: Credenciamentos / certifi cações para colaboradores.
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PRINCIPAIS AÇÕES

 :: Instalação de espaços apropriados para o Funcional YLife nas unidades 
esportivas interessadas em desenvolver o programa;

:: Um curso de Formação e Educação Continuada – FEC, visando ao enquadramento 
de novos educadores à metodologia de ensino da ACM / YMCA São Paulo;

:: Três clinicas práticas com os materiais e acessórios utilizados na metodologia, 
com o objetivo de aperfeiçoamento técnico dos exercícios propostos pelos 
professores para os alunos.

FUNCIONAL YLIFE
Prática de atividades funcionais no ambiente do Centro de 
Condicionamento Físico, em Estúdios e/ou Ginásios das unidades 
da ACM / YMCA São Paulo.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Palestras específi cas sobre o programa YRunning, voltadas para educadores;

:: Capacitação profi ssional com foco em treinamento de corrida de rua e na esteira.

YRUNNING
Treinamento para corridas, competições
nacionais e internacionais.
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PROGRAMA

INTERNACIONAL
Experiências profi ssionais, culturais 

e acadêmicas no exterior, com foco no 
desenvolvimento humano.

PRINCIPAIS AÇÕES

:: Viabilizar a participação de associados, 
voluntários e profi ssionais em viagens 
de intercâmbio, treinamentos e eventos 
internacionais, incluindo: planejamento, 
divulgação,  inscrição, apoio para obtenção 
de vistos,  emissão de passagens aéreas e 
seguros de viagem;

:: Participar de feiras, eventos e afi ns, 
que envolvam a divulgação e comercializa-
ção de programas de intercâmbio;

:: Estabelecer novas  parcerias em âmbitos 
nacional e internacional, com o intuito de 
diversifi car os produtos oferecidos pelo 
Programa Internaciona, bem como in-
crementar os programas existentes;

:: Promover, no exterior, as atividades 
realizadas pela ACM / YMCA São Paulo e 
suas áreas e Programa Internacional. 

DIVISÃO DE
COMUNICAÇÃO

E MARKETING
A Divisão de Comunicação e 

Marketing é a responsável por disseminar 
a marca, missão, visão e valores da ACM 
/ YMCA São Paulo para os públicos 
interno e externo, por meio de políticas 
e estratégias de comunicação, relaciona-
mento e inovação tecnolóica. Para tanto, 
utiliza diversos instrumentos, como, por 
exemplo, as redes sociais, blog, site etc.

 Além disso, é esta área que adminis-
tra, coordena e gerencia a política de todo 
o Quadro Associativo da ACM / YMCA São 
Paulo, controlando, diariamente, a entrada e 

saída de associados, e elaborando cam-
panhas promocionais mensais e estraté-
gicas para a prospecção e captação de 
associados.
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OBJETIVOS
:: Disseminar para diversos públicos a marca, conceito e imagem da Instituição, de 
maneira que todas as ações de Comunicação e Marketing ocorram de forma padroni-
zada, transparente e atrativa, seguindo as diretrizes do planejamento estratégico da 
ACM / YMCA São Paulo;

:: Fidelizar e captar novos associados.

PRINCIPAIS AÇÕES
:: Desenvolver, aplicar e acompanhar 
as campanhas institucionais idealizadas 
para as Áreas Programáticas;

:: Prosseguir com a identifi cação  e 
construção da rede de relacionamentos, 
cuja agenda de visitações inclua: Univer-
sidades, Redes de Lojas, Veículos de 
Comunicação e ações de endomarketing;

:: Gravar webséries com os educadores, 
associados e voluntários da ACM / YMCA 
São Paulo e demais profi ssionais de Edu-
cação Física e Nutrição, para a veiculação 
na TV ACM e redes sociais;

:: Utilizar novas ferramentas tecnológicas 
e mídias sociais para a disseminação da 
marca, conceito e imagem da Instituição 
a diferentes públicos;

:: Potencializar, cada vez mais, a 
prospecção da ACM, via campanhas do 
Google AdWords, Remarketing e 
Facebook Ads;

:: Aplicar Pesquisa de Satisfação com 
associados ativos;

:: Promover treinamentos para as equipes 
do Quadro Associativo das 12 unidades 
esportivas, em parceria com a Divisão de 
Desenvolvimento Organizacional;

:: Implementar a metodologia de 
trabalho com as redes sociais no Quadro 
Associativo.

DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL
A gestão dos recursos humanos, de 

profi ssionais e do voluntariado da ACM / 
YMCA São Paulo é realizada pela Divisão 
de Desenvolvimento Organizacional, 
que vincula suas ações ao planejamento 
estratégico da instituição.

O foco de todas as ações e programas 
desenvolvidos pela Divisão é promover o 
ser humano, zelando pelo bem-estar do 
público interno, com oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profi ssional. 
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OBJETIVO
Desenvolver políticas, técnicas e práticas para selecionar, gerir e manter os 

colaboradores, profi ssionais e voluntários, com o objetivo de norteá-los para a obten-
ção de resultados que vão ao encontro do cumprimento de metas estabelecidas pela 
Instituição.

PRINCIPAIS AÇÕES
Promoção da qualidade de vida, 

saúde e bem-estar para colaboradores, 
prosseguindo e implementando ações, 
projetos e programas que vão ao encon-
tro dessas premissas, por intermédio de 
parcerias e da utilização de recursos 
disponibilizados pela Instituição, como, 
por exemplo:
  
:: “Desafi o de Peso”: mais uma edição 
para os colaboradores, em parceria 
com a Assistência Médica Amil;

:: “Comer bem é tudo de bom”: im-
plantação do projeto, em parceria com 
a empresa Alelo, visando conscientizar e 
orientar os colaboradores a respeito de 
hábitos saudáveis, por meio de divulgação 
de campanhas  acerca de alimentação e 
dicas sobre atividades físicas;

: Pesquisa de Clima Organizacional;

:: Treinamentos YExcellence, com no-
vas oportunidades de capacitações que 
viabilizem o desenvolvimento comporta-
mental e técnico dos colaboradores, com 
base no levantamento das necessidades 
internas; 

:: Avaliação de Desempenho dos colabo-
radores, por meio dos principais indica-
dores de competências comportamen-
tais, que impactam no desenvolvimento 
e nas relações de trabalho, com a 
realização posterior do Plano de Desen-
volvimento Individual (PDI);

:: Expansão e fortalecimento das redes 
sociais para divulgação e melhoria de to-
dos os trabalhos realizados pela Divisão;

:: Implantação de coaching nas unidades.

INVESTIMENTOS

Visando servir cada vez melhor o 
Quadro Associativo, a ACM / YMCA São 
Paulo prosseguirá com a modernização das 
instalações das suas unidades esporti-
vas, realizando reformas e benfeitorias, 
readequação de espaço e aquisição de 
equipamentos novos, favorecendo, assim, 
o Programa Geral da Instituição.
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DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

A Divisão de Desenvolvimento 
Social é a responsável por coordenar 
e supervisionar todo o trabalho de 
Assistência e Desenvolvimento Social da 
ACM / YMCA São Paulo, além de orientar 
os pontos de atendimento social acerca das 
diretrizes e regulamentações da Política 
de Assistência Social que norteia as 
diversas secretarias e conselhos da 
esfera pública.

OBJETIVO

:: Contribuir com a prevenção de situações de risco pessoal e social, por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários.

PRINCIPAIS AÇÕES

 :: Manter o relacionamento da Divisão 
com os conselhos e fóruns das áreas de 
Assistência Social, Crianças e Adoles-
centes e Terceira Idade;

:: Realizar capacitação envolvendo colabora-
dores da área de Desenvolvimento Social;

:: Acompanhar e implantar as novas 
diretrizes trazidas pela regulamentação 
do Marco Regulatório.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

PRINCIPAIS AÇÕES
 
:: Realizar seminário com temática sobre a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes, coordenando a Comissão de Direitos de Crianças e Adolescentes da 
Rede Brasileira do Terceiro Setor – REBRATES;

:: Participar ativamente da Comissão do Terceiro Setor da Associação Comercial 
de São Paulo, responsável por apoiar e incentivar diversas ações sociais e projetos 
de instituições assistenciais que atendem crianças e adolescentes.
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RECEITA
EXTRAORDINÁRIA
2017 

O Comitê de Receita Extraordinária da ACM / YMCA São Paulo, sob a liderança de 
seu Presidente e membro da Diretoria, sr. Aarão Ruben de Oliveira, e com o apoio da 
Secretária-Geral, sra. Marísia Donatelli, está à frente da organização dos projetos de 
captação de recursos da Instituição, junto aos voluntários, Quadro Associativo, comu-
nidade e ao meio empresarial de São Paulo.

Para a captação de receita extraordinária, em 2017, haverá a mobilização de 
um expressivo número de voluntários, destacando a participação da Diretoria e dos 
Conselhos das Unidades e Divisões, os quais idealizaram propostas e metas que, 
somadas, devem ultrapassar os R$ 750.000,00.

Cada grupo (ou equipe) trabalhará com o foco em um projeto social, cujo objetivo 
é atender à grande missão acemista de fortalecer pessoas, famílias e comunidades, 
especialmente crianças e jovens. E o resultado será obtido por meio das seguintes 
ações:

::  Projeto Mão Amiga (aumento em 250 novas adesões);

:: Parcerias: captação de empresas para apoiarem os projetos sociais da ACM / YMCA 
São Paulo;

:: Doações de equipamentos, produtos, material e bens condizentes com a  
necessidade da ACM / YMCA São Paulo;

::  Eventos: programas que resultem na arrecadação de numerário fi nanceiro a ser 
aplicado no projeto;

:: Nota Fiscal Paulista: ampliar a arrecadação de cupons fi scais, com vistas ao 
recebimento dos benefícios ofertados pelo Governo do Estado;

::  Novos colaboradores e contribuintes: conquistar, treinar e reconhecer novas 
   lideranças voluntárias.

A ACM / YMCA São Paulo agradece, mais uma vez, aos Investidores
Sociais, que estão fazendo toda diferença para uma sociedade mais digna.

A ACM / YMCA São Paulo agradece, mais uma vez, aos Investidores
Sociais, que estão fazendo toda diferença para uma sociedade mais digna.

Campanha Financeira 

Mobilização de recursos e 
d isseminação dos idea is 
acemistas à sociedade.
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Voluntário, com sua mão 
amiga, tranformamos vidas!
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ACM / YMCA São Paulo
WWW.ACMSAOPAULO.ORG

/acmsaopaulo

@acmsaopaulo


