O “Linka-te aos Outros” lança hoje a sua 7ª edição. De 3 de Outubro de 2016 a 6 de Janeiro
de 2017 poderão ser enviados para a Fundação AMI os formulários de candidatura,
preenchidos e com os devidos anexos, para apreciação do Júri.
Este concurso destina-se a todos os jovens a frequentar a escola a entre o 7º e o 12º ano e
consiste na apresentação de propostas para resolução, através de atividades de
voluntariado, de problemas locais que os próprios detetem. A AMI selecionará os projetos
mais consistentes (no máximo 5) e financiará 90% dos mesmos, até um total de 2000€.
O “Linka-te aos Outros” é um claro estímulo ao exercício do voluntariado. Mas é mais: é um
estímulo ao desenvolvimento de uma consciência social, desde a juventude, uma vez que
promove a identificação de necessidades na comunidade local; é um estímulo à criatividade e
pro-actividade social, uma vez que são os próprios jovens que apresentam a solução para o
problema detectado; é um estímulo ao profissionalismo e ao rigor, uma vez que a ficha de
candidatura constitui uma proposta de projeto rigorosa, com definição de objetivos gerais e
específicos, resultados, atividades, orçamento, calendário de execução, critérios de viabilidade
e sustentabilidade e impacto; é um estímulo ao envolvimento dos jovens na comunidade, uma
vez que 10% do orçamento apresentado terá de ser conseguido pelos próprios jovens, junto de
empresas, instituições e/ ou comércio local.

A AMI espera, desta forma, alterar realidades socialmente injustas e, simultaneamente, formar
os jovens, no sentido de os alertar para a possibilidade que cada um tem de melhorar a
comunidade que o rodeia.

Os resultados desta nova edição serão divulgados a 1 de Fevereiro de 2017.

Toda a informação relativa a esta edição está já disponível no site da AMI (cartaz para
divulgação, ficha de candidatura e regulamento) aqui.

Para esclarecimento de dúvidas: linkateaosoutros@ami.org.pt

