Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som do Paraná
A criação de associações de amigos de museus está prevista no Decreto Lei
8.124/2013. São instituições não-governamentais e sem fins lucrativos, compostas
por pessoas que têm por finalidade apoiar e colaborar com as atividades dos
museus, contribuindo para seu desenvolvimento e para a preservação do patrimônio
histórico e cultural das comunidades.
Confira as principais atividades que podem ser desenvolvidas pela associação, de
acordo com o que for definido por seus integrantes:
1. Promover o desenvolvimento e o aprimoramento das atividades do museu;
2. Conservar e preservar a sede do museu, zelando por sua manutenção predial
(pintura, banheiros, copa, instalações hidráulica, elétrica, etc);
3. Estimular e intermediar exposições e, se necessário, adquirir equipamentos;
4. Incentivar as áreas de pesquisa, publicações, curadoria e auxiliar no
atendimento ao público;
5. Contratar profissionais e/ou recrutar voluntários que executem as atividades
da associação;
6. Criar condições que propiciem e motivem o interesse do público tais como:
a. Promover a instalação de uma loja para a comercialização de artigos
culturais como postais, réplicas dos objetos expostos, livros
informativos das exposições, pôsteres, gravuras, etc, para angariar
fundos;
b. Divulgar as exposições por meio dos veículos de comunicação local;
7. Conservar e preservar a área em torno do imóvel que abriga o museu e zelar
pelo paisagismo, com a autorização do órgão público competente, se
necessária.
8. Proporcionar uma força de trabalho para ajudar na grande variedade de
tarefas;
9. Arrecadar fundos diretamente (doações próprias ou de terceiros);
10. Obter fundos indiretamente, fornecendo uma base de contatos para
arrecadação de recursos para o museu ou solicitando doações de serviços;
11. Outras atividades que podem ser estudadas e definidas de acordo com as
necessidades do museu.
Como ser um Associado da AAMIS
Participe ativamente da vida do Museu!
A Associação de Amigos do Museu da Imagem e do Som do Paraná foi fundada em
meados de 2016 e você pode apoiá-la. Faça parte da AAMIS e receba uma carteira
de associado.
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Como os associados podem contribuir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participação em grupos de trabalho com especial destaque para o
voluntariado;
Apoio a projetos acadêmicos, individuais e/ou coletivos que pretendam
desenvolver;
Recepção de informação variada;
Condições favoráveis na inscrição para a participação em eventos da
instituição;
Inscrição em bolsa de oportunidades profissionais;
Apoio ao desenvolvimento de novos negócios/oportunidades/investimentos e
empreendedorismo;
Condições favoráveis na aquisição de literatura técnica e de documentação
emitida pela associação e por parceiros da associação;
Benefícios em consequência de protocolos/parcerias da associação com
instituições e empresas;
Participação com benefícios em ações de formação e eventos científicos;

Mais informações
41 3223-0017
aamispr@gmail.com
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