
Somos um programa de voluntariado que 
atua em diversas regiões do Brasil. Levar o 
bem a quem mais precisa tem sido a nossa 
principal motivação. Iniciamos os trabalhos 
em 2004 com o objetivo de fomentar a 
cultura de voluntariado entre alunos e 
funcionários do Mackenzie e, com o tempo, 
passamos a apoiar e estimular também 
ações lideradas por parceiros externos. 

Nós, do Mackenzie Voluntário, reconhecemos 
que a sociedade apresenta carências em 
diversas áreas, como educação, saúde, meio 
ambiente, e atuamos em conjunto para suprir 
as necessidades imediatas e apresentar 
soluções estruturadas em projetos de curto e  
longo prazo. 

Na edição 2018, adotamos o tema 
‘Compartilhe o Bem’, pois acreditamos que as 
pessoas devem se aproximar e manifestar 
amor ao próximo com os talentos, os 
recursos e os conhecimentos de que 
dispõem. 

Junte-se a nós!
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VOLUNTÁRIO

Você pode se envolver com o Mackenzie Voluntário 
de duas formas. A primeira delas é participando 
diretamente das ações do projeto, colocando a mão 
na massa. Chamamos esse perfil de VOLUNTÁRIO. A 
segunda forma de participar é fornecendo produtos 
ou serviços que viabilizem a realização do projeto, 
por isso chamamos esse perfil de APOIADOR. 
Oferecemos ao apoiador a divulgação do seu 
logotipo nas redes sociais do Mackenzie Voluntário.

O primeiro passo para se tornar um voluntário é 
entrar no site voluntario.mackenzie.br e clicar 
em ‘Quero ser um voluntário’. Você fará uma 
pesquisa selecionando a cidade onde mora ou o 
público que deseja beneficiar. O site fornecerá os 
projetos disponíveis de acordo com sua seleção, 
apresentando um breve descritivo das ações que 
serão realizadas.

Selecione o projeto de seu interesse, clique em 
‘Saiba mais’ e depois em ‘Participar’. Faça seu 
cadastro como voluntário e entre em contato com o 
líder do projeto para obter mais detalhes. 

APOIADOR

Os líderes do Mackenzie Voluntário estão sempre em 
busca de pessoas para ajudá-los a tirar os projetos 
do papel. Em muitos casos, as ações de voluntariado 
dependem dos apoiadores da própria comunidade 
para acontecer. Pequenos comerciantes, prestadores 
de serviço e empresários oferecem seus produtos ou 
mão de obra de forma gratuita e solidária para que 
os projetos alcancem seu verdadeiro potencial de 
transformação.

Se você é uma pessoa que deseja engajar-se no 
combate às necessidades da sua comunidade, 
torne-se um apoiador do Mackenzie Voluntário.

Para garantir a boa qualidade da imagem durante a 
divulgação dos apoiadores em nosso site, solicitamos 
que os logotipos sejam enviados em alta resolução 
para o e-mail voluntariado@mackenzie.br, conforme 
especificações a seguir: JPEG, TIFF ou PNG, com 
formatação de 300 DPI; EPS-Photoshop, AI-Illustrator 
ou Corel Draw-CDR (vetor). 

Qualquer dúvida sobre o envio da marca pode ser 
esclarecida também por e-mail.

Como participar

ENVIO DO LOGOTIPO

283
PROJETOS

49.810
VOLUNTÁRIOS

673.314
BENEFICIADOS 
DIRETOS E INDIRETOS

trabalharam, em 2017, por um 
Brasil melhor. Alguns viajaram 

centenas de quilômetros, outros 
fizeram o bem a poucos metros 
de casa. A solidariedade chegou 

aonde havia necessidade. 

espalhados de norte a sul, 
levaram o Mackenzie Voluntário 

para todos os estados          
brasileiros.

Desejamos que 2018 
traga mais resultados e, 

para isso, contamos 
com você!

Com o apoio dos voluntários e 
parceiros, chegamos a marca de    

26 estados + distrito federal

Projeto missão Caiuá - MS

Projeto jovens em ação - RJ Projeto ajude os old pets - SP

Projeto servir - RSProjeto Hai África - SP
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