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1.

O Projeto

O Mackenzie Voluntário (MV) é um projeto socioeducacional coordenado pelo
Mackenzie, que promove ações concretas de apoio ao ser humano, em seu contexto
familiar e comunitário, por meio da prática do voluntariado, priorizando o
atendimento e defesa dos direitos da criança e adolescentes, jovens e idosos em
estado de vulnerabilidade social.
Suas ações são baseadas nos 8 Objetivos de Desenvolvimentos do Milênio,
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000.
No XVII Congresso Nacional de Mocidades definiu-se como objetivo o alcance de
50% das mocidades do Brasil participando ou elaborando algum projeto anualmente
no Mackenzie Voluntário.

2.

Como aderir?

A partir de 2015 as inscrições de projetos passaram a ser feitas durante o ano
todo. Os projetos devem ser inscritos por líderes, devendo estes descrever de forma
sucinta as ações a serem realizadas. O esboço do projeto é fornecido pela própria
instituição, Mackenzie, para preenchimento e estruturação do mesmo por parte do
responsável.
Os voluntários que quiserem participar dos projetos deverão fazer inscrição no
site do Mackenzie Voluntário (http://www.mackenzie.br/mackenzievoluntario.html), e
ao final do projeto receberão certificado de participação que podem ser utilizados para
horas de atividades complementares requeridas nos cursos de graduação.
E não se esqueça, as ações que estão sendo realizadas pelas UMP’s deverão ser
divulgadas por meio de fotos e comentários nas mídias sociais, utilizando o # (hastag)
#umpMVoluntario

3.

Ideias de atividades para o Dia do Manckenzie Voluntário



Aulas de reforço escolar para crianças e adolescentes



Reforma ou construção de um biblioteca para a comunidade
CNM – GESTÃO 2014 - 2018
responsabilidadesocial@ump.org.br

Confederação Nacional de Mocidade
“Servos uns dos outros, pelo amor” – Gl 5.13
Secretaria de Responsabilidade Social


Aulas de música



Palestras/debates sobre temas de interesse dos moradores (saúde,
segurança, política, etc)



Limpeza e pintura de praças, muros, escolas do bairro.



Criação de hortas comunitárias



Entrega de quentinhas, sopa, café da manhã, cestas básicas, roupas
aos moradores de rua



Eventos esportivos no espaço externo da igreja ou campinho/praça
na comunidade (clínica do esporte)



Atividades na área da saúde: Verificação da pressão arterial;
verificação da glicemia capilar; tipagem sanguínea; outros.



Serviços de consultoria à comunidade e confecção de documentos



Tarde alegre para crianças (Tarde evangelística com histórias, música,
teatro, brincadeiras, atividades manuais, etc.)



Atividades em instituições e associações (lar de idosos, crianças ou de
apoio a pessoas com deficiência).

CNM – GESTÃO 2014 - 2018
responsabilidadesocial@ump.org.br

