
 

 
Em três anos, Programa Sesc de Voluntariado impactou cerca de 27 mil 

pessoas no Rio Grande do Sul e em outros Estados  
Iniciativa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social das cidades onde está presente 

  

 Criado em 2015 com a missão de contribuir para o desenvolvimento social através de uma rede de voluntários 

e entidades sociais, o Programa Sesc de Voluntariado seguiu com presença ativa no Rio Grande do Sul e em outros 

Estados nos últimos três anos, apesar da pandemia de Covid-19. Entre 2019 e 2021, foram cerca de 27 mil pessoas 

impactadas através de cursos, palestras, oficinas de gestão e  rodas de conversa.   

 “O resultado do Programa é traduzido por uma rede formada por voluntários e organizações sociais. 

Entendemos que, através dele, torna-se possível fortalecer o Terceiro Setor e promover a cultura do voluntariado em 

prol da promoção do bem-estar social”, afirma o gerente de Educação, Assistência e Cultura do Sesc/RS, Silvio Bento.,  

 Presente em sete Unidades no Rio Grande do Sul, o Programa Sesc de Voluntariado é desenvolvido por 

assistentes sociais nas cidades de Porto Alegre, Lajeado, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Rio Grande, Ijuí e Erechim e 

é desdobrado em seis modalidades: Curso de Preparação para o Voluntariado, Oficinas de Gestão para o Voluntariado 

e Oficinas de Ação Voluntária, Encontros, Rodas de Conversa e Palestras de Sensibilização para o Voluntariado.  

 Todas estas atividades são realizadas de forma presencial. No entanto, no ano de 2020, em decorrência da 

pandemia, foi necessário inovar e adaptar as ações para o ambiente virtual, o que ampliou a abrangência de atuação 

do Programa para além das fronteiras do Rio Grande do Sul.  

 O Programa atua também no eixo da sustentabilidade, em suas diversas formas (econômica, ambiental, 

cultural e social), buscando incentivar os voluntários a participarem e criarem ações transformadoras de voluntariado. 

“Formamos voluntários e articulamos suas ações através de organizações sociais parceiras  que, por sua vez, também 

recebem capacitação na área de gestão. O resultado desse trabalho é o fortalecimento do Terceiro Setor e da 

responsabilidade social compartilhada”, completa Bento.  

 Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em 

prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando 

mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, 

com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo 

e o crescimento dos negócios do setor terciário. 


