
Queremos estimular a cultura do voluntariado apoiando lideranças 
locais como você! Sim, pessoas engajadas em causas sociais nos 
procuram para iniciar ou potencializar um projeto de voluntariado. 
Nosso trabalho é ajudá-las a desenvolver ações com impacto positivo na 
vida das pessoas.

o programa



Existem três maneiras de participar:

Líder
Elabora e gerencia o projeto;

Voluntário
Contribui com força de trabalho;

Apoiador
Ajuda por meio de doações.

Juntos, somos o Mackenzie Voluntário!



AS POSSIBILIDADES

Aulas, seminários, debates, o�cinas e outras ações de 
ensino-aprendizagem.

Desenvolvimento comunitário por meio de 
consultorias para organizações sociais precárias e 
fomento a novos empreendimentos.

Cuidado com a natureza e redução dos impactos 
negativos sobre o meio ambiente.

Atividades artísticas (literatura, música, teatro, 
exposições, etc.) e esportivas (treinos, campeonatos, 
etc).

Auxílio às necessidades básicas como alimentação, 
vestimenta e moradia.

Prevenção de doenças, doação de sangue, visita a 
hospitais e outras ações de promoção à saúde.

Educação

Saúde

Assistência

Cultura e esportes

Meio ambiente

Empreendedorismo
social
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Existem projetos de Mackenzie Voluntário em todo o país. Você 
também pode realizar ações no seu bairro ou até mesmo em regiões 
mais distantes!
Veja onde foram realizados projetos em 2018.



as vantagens

Assessoria para formulação do projeto

Logos dos apoiadores no site o�cial do Mackenzie Voluntário

* O Mackenzie Voluntário não oferece recursos �nanceiros para líderes de projeto

Certi�cado de trabalho voluntário

Ofício para captação de parcerias

Kit impresso para divulgação do projeto

Divulgação do projeto nas páginas do Mackenzie Voluntário

Camisetas do Mackenzie Voluntário



A maior contrapartida que um voluntário pode receber, sem dúvida, é 
ver o resultado de seu trabalho na vida de pessoas e comunidades que 
necessitam de atenção.
Veja o alcance dos projetos do Mackenzie Voluntário em 2018.



O PASSO-A-PASSO

Agora que você já conhece o Mackenzie Voluntário, entendeu nossa 
forma de atuação e as vantagens de participar, que tal inscrever seu 
projeto?

Quando seu projeto estiver aprovado, você receberá o Kit Líder, com 
materiais que auxiliam na captação de voluntários e apoiadores.
Além disso, vamos divulgar seu projeto em nosso site, na área Banco de 
projetos.

Dúvidas? Entre em contato conosco: voluntariado@mackenzie.br      Tel: (11) 2114-8588

Acesse o site: voluntario.mackenzie.br

Clique no botão Cadastro de projetos.

Preencha o formulário com seus dados.

Cadastre as informações de seu projeto.

Aguarde nossa aprovação por e-mail.
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DICAS IMPORTANTES

A divulgação de seu projeto depende de fotos com qualidade, então 
busque um voluntário dedicado para essa função. Envie suas fotos 
anexadas para fotosmv@mackenzie.br.

A emissão dos certi�cados está sujeita ao envio da lista de partici-
pantes, com nome completo, CPF e e-mail. Essa lista deve ser enviada 
no �nal do projeto, por meio do nosso site.

As empresas que contribuíram com seu projeto merecem destaque. 
Envie o logo dos apoiadores para fotosmv@mackenzie.br, e divulgare-
mos em nosso site.

Tenha um fotógrafo no time

Elabore uma lista de voluntários

É muito importante prestarmos contas das ações realizadas, por isso 
não deixe de preencher o Relatório Final.
Contamos com seu empenho para continuar fazendo o bem! 

Conte sua experiência

Divulgue os seus parceiros!
Logo dos Apoiadores

RELATÓRIO FINAL

CERTIFICADOS

FOTOS


