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A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo - ACIST-SL, 
desde 2005, sedia uma unidade da ONG Parceiros Voluntários, Organização da Sociedade 
Civil, sem fins lucrativos e apartidários, criada em 1997 por iniciativa do empresariado do 
Rio Grande do Sul, com a missão de engajar e desenvolver pessoas e instituições por 
intermédio de Tecnologias Sociais e Voluntariado.

Partindo da crença de que toda pessoa é solidária e um voluntário em potencial, a Parceiros 
Voluntários multiplica, através de milhares de voluntários, seus conceitos e conhecimentos 
em benefício das comunidades onde atua. 

Visão: Viver numa sociedade sustentável tendo por base pessoas éticas e participativas.

Missão: Engajar e desenvolver pessoas e instituições por intermédio de Tecnologias 
Sociais e Voluntariado.

Crenças e Valores: 
Ÿ Toda pessoa é solidária e um voluntário em potencial. 
Ÿ A filantropia e o exercício da cidadania, pela prática do voluntariado, são indispensáveis 

para a transformação da realidade social.
Ÿ Todo trabalho voluntário traz retorno para a comunidade e para as pessoas que o 

realizam.
Ÿ O voluntariado organizado é à base do desenvolvimento do Terceiro Setor.
Ÿ A prática do princípio da subsidiariedade é indispensável à autonomia das comunidades 

para seu desenvolvimento.
Ÿ O desenvolvimento sustentável é alcançado pela interação entre os sistemas econômico, 

ambiental, cultural e social.
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A Parceiros Voluntários Unidade ACIST-SL apoia uma rede de Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) que estão devidamente credenciadas para atuar com o voluntariado nas suas 
variadas formas. São elas:
1. 2º Lar da Associação Turma do Sopão
2. Associação Artecultural Paz Isaura Maia
3. Associação Beneficente de Resgate e Assistência Educacional (ABRASSE)
4. Associação de Assistência em Oncopediatria (AMO Criança)
5. Associação de Lúpus e Outras Doenças Reumáticas do Vale do Sinos (Alureu)
6. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo (APAE-NH)
7. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Leopoldo (APAE-SL)
8. Associação Força Rosa
9. Associação Leopoldense de Deficientes (ALDEF)
10. Associação Mantenedora Pandorga
11. Associação Meninos e Meninas do Progresso (AMMEP)
12. Associação para o Projeto Amor (APRAMOR)
13. Associação Vida Nova
14. Centro Medianeira
15. Comunidade Terapêutica Fazenda Renascer
16. Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente (Casa Aberta)
17. Grupo Missionário SOS Criança
18. Instituto Educacional Espírita IEDE
19. Instituto Humanitas Talitha Kum
20. Instituto Lenon Joel pela Paz
21. Lar de assistência ao Idoso São Geraldo - Sono Tranquilo
22. Lar São Francisco
23. Lar São Vicente de Paula
24. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dois Irmãos (APAE-DI)
25. Museu Histórico Visconde de São Leopoldo
26. Instituto Educacional JUADI
27. Observatório Social do Brasil – São Leopoldo

OSCs CADASTRADAS
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1. Fortalecimento da Teia Social – As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que 
compõem o Terceiro Setor mobilizam a sociedade para as causas que defendem, 
cumprindo importante papel na garantia dos direitos sociais. Pode-se dizer que o advento 
dessas organizações vem acompanhado por uma preocupação com públicos socialmente 
desassistidos e com demandas sociais latentes. Suas atividades contribuem para a 
melhoria da realidade social, aliadas ao idealismo de suas causas, mas nem sempre 
acompanhados do profissionalismo de sua gestão. Com o intuito de fortalecer essas 
Organizações é que a Parceiros Voluntários desenvolve o programa Fortalecimento da Teia 
Social.
O objetivo é assessorar as OSCs que tenham interesse em receber voluntários e qualificar 
sua gestão, contribuindo para o desenvolvimento da cultura do Trabalho Voluntário 
Organizado e potencializando o atendimento às causas.
Em 13 anos de atuação, a Unidade Parceiros Voluntários SL já mobilizou mais de 1.600 
voluntários.

Em 2019, foram quatro instituições de ensino credenciadas em São Leopoldo, 
envolvendo 150 alunos da rede pública de ensino.

2. Valores na Educação – Em atenção aos princípios do Estatuto da Juventude e alinhado às 
políticas públicas e diretrizes internacionais, este programa é composto pela Tecnologia 
Social Tribos nas Trilhas da Cidadania, que busca contribuir para a  promoção da 
autonomia e emancipação do público infanto-juvenil; a valorização da sua participação 
social e política; da identidade e da diversidade individual e coletiva, reconhecendo cada um 
dos participantes como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares.
Como resultado, a Parceiros Voluntários visa ao protagonismo infanto-juvenil, à 
preservação de valores culturais e de cidadania, bem como o desenvolvimento da atitude 
empreendedora. Saiba mais: http://www.parceirosvoluntarios.org.br/tribos/

Tribos nas Trilhas da Cidadania é o maior movimento de voluntariado jovem do Brasil!

Em 2019, foram 79 novos voluntários cadastrados.

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
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1. Sendo Um Voluntário na Prática: A atividade propicia o contato 
direto com o público atendido pelas organizações sociais, sendo que os 
voluntários se organizam em grupos para levar alegria, afeto e atenção 
para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade 
social.

Em 2019 foram realizados 10 encontros, com mobilização de 20 
voluntários cada, para interação com 38 idosos atendidos no Lar 
Sono Tranquilo.

PROJETOS DA UNIDADE DE SÃO LEOPOLDO

Foto: Ação de Natal do projeto Sendo um Voluntário na Prática, junto ao Pensionato Sono Tranquilo
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2. Sábado Solidário: A iniciativa é uma das mais importantes fontes de 
arrecadação de alimentos para o combate à fome na região Vale do 
Sinos, sendo coordenada pelo Banco de Alimentos. Diversas entidades 
participam, dentre elas a Parceiros Voluntários, que mobiliza pessoas 
para incentivar as doações da comunidade. Ponto de arrecadação da 
Parceiros Voluntários: Macromix Atacado (Av. João Corrêa, 1827 – 
Centro – SL)

Em 2019, foram realizadas 10 ações, com mobilização média de 26 
voluntários por mês, e arrecadação média de 400 kg de alimentos por 
mês, totalizando no ano 4.658 toneladas de alimentos.
53 organizações sociais cadastradas junto ao Banco de Alimentos 
foram beneficiadas com este projeto.

Foto: Voluntários durante uma das
ações do projeto Sábado Solidário.

3. Criança Cidadã: Criado em 2004, o projeto reúne crianças e adolescentes no Grupo de 
Artilharia de Campanha Autopropulsado - 16º GAC-AP para um dia de cidadania, 
voluntariado e preservação do meio ambiente.
Em virtude da mudança do 16º GAC-AP no ano de 2019, não foi possível realizar o Criança 
Cidadã. Foram feitas tentativas junto ao 19º Batalhão de Infantaria Motorizado 19º BIMtz, 
mas também em razão do incêndio que atingiu a instituição, não houve sucesso. Para 2020, 
avaliaremos mudanças no escopo do projeto a fim de retomar o atendimento às crianças 
com a pauta Cidadania.
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4. Reuniões de Conscientização: A reunião de conscientização é o primeiro passo para se 
tornar voluntário. Nesse primeiro encontro, as pessoas são informadas sobre os princípios 
do trabalho voluntário organizado. São apresentadas as organizações sociais cadastradas 
junto à Unidade Parceiros Voluntários e, de acordo com o perfil de cada voluntário, é feito o 
encaminhamento para suprir a necessidade de atuação dentro das Organizações Sociais. 
Consideramos o trabalho voluntário como um exercício da cidadania.

Em 2019 as reuniões de conscientização ocorreram como atendimento individual, 
atendendo mais de 50 interessados.

5. Encontro com OSCs: Atividade promovida com o intuito de unir as Organizações da 
Sociedade Civil, oportunizando um espaço para troca de aprendizados, capacitações e 
planejamento de atividades em conjunto. Em 2019 foram realizados, nove encontros,
com pautas como Mobilização de recursos com Clódis Xavier; Filosofia e liderança 
emocional com Bárbara Sinigaglia; Coordenadores de voluntários com a Silveth dos  
Santos; Mídias Sociais para o terceiro setor com Diana Ahaas; Gestão de voluntários do 
Instituto de Câncer Infantil com Caroline Martins. Estes profissionais tornaram possível a 
realização deste projeto e enriqueceram muito o projeto para as instituições.

Foto: Capacitação sobre Mobilização de Recursos com Clódis Xavier
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6. Desafio Voluntário: O Dia Nacional do Voluntariado é comemorado dia 28 de agosto. Em 
São Leopoldo, foi celebrado no dia 26/08, com a promoção do Desafio Voluntário, iniciativa 
da ONG Parceiros Voluntários para marcar a data. As empresas associadas à ACIST-SL 
tiveram grande participação no Desafio, além dos voluntários cadastrados junto à Unidade. 
Foram realizadas doações a duas instituições conveniadas à Parceiros de São Leopoldo.

Foram doados 187,3Kg de alimentos para a instituição AMO Criança de Novo Hamburgo.
Foram doados 593 itens de higiene pessoal e em geral para a instituição Lar São 
Francisco de São Leopoldo.

Campanha Mc Dia Feliz, desenvolvida pela Associação de Assistência em Oncopediatria 
(AMO Criança), entidade de apoio a crianças portadoras de câncer. Voluntários revezaram-
se durante o dia na unidade da rede Mc Donald´s localizada no Shopping
Bourbon e no Drive Thru da Avenida João Corrêa, para distribuir material sobre o Mc Dia 
Feliz e vender camisetas da AMO.

85 Voluntários foram mobilizados e 43 famílias beneficiadas (cerca de 170 pessoas).

Foto: Entrega de doações do Desafio Voluntário
ao Lar São Francisco.

Foto: Entrega de doações do Desafio Voluntário
à AMO Criança.
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7. Encontro de confraternização: No dia 06 de dezembro, a unidade Parceiros Voluntários 
celebrou o encerramento das atividades de 2019 com uma confraternização entre os 
voluntários. Reunidos na ACIST-SL, eles tiveram a oportunidade de ver o seu trabalho 
representado em números. Com um balanço anual, foram mencionados o quanto de 
alimentos foram arrecadados, quantas pessoas foram mobilizadas e também todos 
receberam uma homenagem em forma de agradecimento pelo trabalho voluntário.

8. Encontro Rede Parceiros Voluntários: Em 2019, a ONG Parceiros Voluntários realizou 
um encontro em Porto Alegre, reunindo coordenadores de suas Unidades espalhadas pelo 
Rio Grande do Sul. Momento de planejamento, reflexão e troca de aprendizados
foram viabilizados, fortalecendo ainda mais a atuação e o trabalho realizado pela ONG. 

Foto: Confraternização de Voluntários.
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Foto: Abrace Sua OSC na ALDEF

9. Abrace Sua OSC: O Projeto Abrace sua OSC é uma ação da ACIST-SL 
com a Parceiros Voluntários Unidade São Leopoldo, que visa aproximar 
a comunidade das entidades assistenciais que atuam naquela região. 
São realizadas ações dentro das entidades tendo como convidado o 
público atendido pela OSC, tais como pais, crianças e idosos. Nestes 
encontros, são apresentadas as atividades desenvolvidas pela 
entidade e a importância do voluntariado. A ação surgiu após constatar 
que a comunidade não é participativa junto à entidade.

Em 2019 foram realizados 02 encontros contando com mais de 50 
pessoas presentes.
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10. Compartilhe AMOR: O projeto foi uma iniciativa da Parceiros 
Voluntários de São Leopoldo junto com a ACIST-SL. As boas práticas 
sociais não devem ficar voltadas apenas à comunidade em geral, mas 
também às empresas, e o projeto tem o intuito de mobilizar 
empresários e comunidade para a realização de ações que beneficiem 
todas as instituições que trabalham em prol do desenvolvimento social 
e cultural da cidade e região. Foram realizadas duas ações, no Dia das 
Crianças e Natal.

Foram recebidos mais de 900 itens, doados a 18 instituições 
conveniadas a Parceiros de São Leopoldo.

Compartilhe
AMOR

Foto: Doações da campanha Compartilhe AMOR
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Contatos

2019

As empresas mantenedoras apoiam e patrocinam as ações da Unidade Parceiros 
Voluntários em prol do desenvolvimento da comunidade, exercendo o protagonismo social 
para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Atualmente, este quadro é 
formado pelas seguintes empresas:

Mantenedores da Unidade Parceiros Voluntários

E-mail: parceirosvoluntarios@acistsl.com.br
Telefone: (51) 3037-6065
Whatsapp: (51) 99355-4125
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