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INFORMATIVO 1
Esse documento se destina a todos aqueles que têm a intenção de participarem do
“III Mutirão Nacional de Doação de Sangue” e coordenarem a atividade no seu
estado.
A fim de facilitar o trabalho das equipes regionais e também da coordenação
nacional, encaminhamos algumas instruções para ajudar na realização da atividade.
Este passo a passo é apenas uma sugestão, lembrando que cada estado deve
adaptá-lo à sua realidade. A coordenação nacional está aberta a novas idéias e
disposta a ajudar as equipes regionais no que for preciso. Por isso, pedimos aos
coordenadores a comunicação e discussão de qualquer mudança necessária ou
propostas com a coordenação nacional.
Ao final da atividade teremos um “guia” que poderá ser de grande ajuda para as
futuras gerações que irão realizar esta atividade nos próximos anos.
Esperamos que o III MNDS proporcione uma grande troca de conhecimento e
experiências entre os organizadores.
INSTRUÇÕES PARA O COORDENADOR REGIONAL:
1. Entrar em contato com a organização nacional através do e-mail
iiimnds.nacional@gmail.com.
2. Entrar em contato com a UEB regional e pedir o seu apoio para a realização
da atividade.
3. Formar a equipe de coordenação do seu estado.
4. Entrar em contato com o Hemocentro e apresentar o projeto do III MNDS.
4.1 Marcar reunião e levar projeto, proposta de trabalho, cidades
programações modelo.
4.2 Verificar disponibilidade e capacidade do Hemocentro.
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4.3 Tópicos de discussão:
4.3.1 Cidades em que o hemocentro e o movimento têm
estrutura para realizar a atividade;
4.3.2 Locais públicos onde a atividade pode acontecer;
4.3.3 Capacidade de coleta do hemocentro;
4.3.4 Outras atividades oferecidas pelo hemocentro, como:
marcação de futuras doações, cadastramento de
medula, balanço do retorno de doadores, etc.
5. Verificar e definir os locais onde a atividade vai acontecer.
6. Definir as coordenações locais e suas equipes de trabalho que serão
responsáveis pela programação da atividade a nível local.
7. Firmar formalmente a parceria com o hemocentro e a região escoteira.
O próximo boletim deve conter instruções de Marketing e gestão de Patrocínios.
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