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Parceiros Voluntários, Pandemia e Transformação!

Como braço social da CICS Canoas, a Parceiros Voluntários
responsabilidade social, desenvolvendo projetos e campanhas junto às escolas, 
Sociedade Civil (OSCs), empresas e pessoas da comunidade. Neste 
vivendo, a PV fortaleceu sua atuação por diversos meios,
pandemia e vem proporcionando nov
 
Projetos, ações e doações foram realizados, como o Abrig
Agasalho, Cobertor, Alimentos, Cesta B
e realizados de forma virtual e híbrida
 
Sem dúvida, o assistencialismo é importante, mas se faz necessário termos um olhar para o outro, 
para o bem-estar da nossa comunidade, 
onde a diversidade é clara, a PV busca
Encontro das OSCs em Canoas,
demandas, expertises e conhecimentos de áreas que são fundamentais para 
desenvolvimento. Projetos de inclusão no mercado de trabalho para imigrantes e deficientes 
visuais estão a caminho. 
 
Através de Lives, foi possível falar sobre a importância
mente e corpo, ea reciclagem. M
 
Por meio de sua campanha Destine
que impactam a vida do nosso planeta
dia a dia podemos torná-lo melhor
sociais que o reutilizam, a limpeza digital frequente e o consumo consciente dos bens da natureza.
 
No âmbito da educação, o Projeto Tribos
participação em ações comunitárias de crianças e adolescentes, estimulando a prática da 
responsabilidade social. 
 
Neste período adverso, a PV estabeleceu
de estar presente, com a atuação fundamental dos
mesmo sabendo que o voluntariado por si só tem como característica a presença física, o olhar e 
afeto. Um desafio a todos nós, que foi superado com sucesso!
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Parceiros Voluntários, Pandemia e Transformação! 

Como braço social da CICS Canoas, a Parceiros Voluntários (PV) completou 22 anos de história 
responsabilidade social, desenvolvendo projetos e campanhas junto às escolas, 

, empresas e pessoas da comunidade. Neste momento atípico que estamos 
sua atuação por diversos meios, superando as dificuldades impostas pela 

pandemia e vem proporcionando novas formas de agregar. 

foram realizados, como o Abrigo do Sono, Bazares
Alimentos, Cesta Básica Digital e Brinquedos. Todos desenvolvidos, divulgados 

e híbrida, inclusive o Desafio Voluntário. 

Sem dúvida, o assistencialismo é importante, mas se faz necessário termos um olhar para o outro, 
comunidade, visando o desenvolvimento sustentável

a PV busca atuar de forma que integre a sociedade
, que oportuniza às entidades compartilharem seus interesses, 

conhecimentos de áreas que são fundamentais para 
rojetos de inclusão no mercado de trabalho para imigrantes e deficientes 

Através de Lives, foi possível falar sobre a importânciade temas como o voluntariado,
. Momentos de compartilhamento e fortalecimento.

Destine Bem, a PV traz uma reflexão a respeito das ações humanas 
que impactam a vida do nosso planeta e reforça que através de pequenas mudanças de hábitos no 

lo melhor. É o descarte correto do lixo, direcionando
a limpeza digital frequente e o consumo consciente dos bens da natureza.

Projeto Tribos está de volta, fomentando o empreendedorismo e a 
participação em ações comunitárias de crianças e adolescentes, estimulando a prática da 

estabeleceu junto à sociedade novas formas de in
estar presente, com a atuação fundamental dos voluntários, que são a base da nossa es

voluntariado por si só tem como característica a presença física, o olhar e 
que foi superado com sucesso! 
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Sem dúvida, o assistencialismo é importante, mas se faz necessário termos um olhar para o outro, 
nvolvimento sustentável. Num mundo 

sociedade, como o projeto 1º 
entidades compartilharem seus interesses, 

conhecimentos de áreas que são fundamentais para sua subsistência e 
rojetos de inclusão no mercado de trabalho para imigrantes e deficientes 

voluntariado, a mulher, a 
de compartilhamento e fortalecimento. 

uma reflexão a respeito das ações humanas 
pequenas mudanças de hábitos no 

direcionando-o a organizações 
a limpeza digital frequente e o consumo consciente dos bens da natureza. 

está de volta, fomentando o empreendedorismo e a 
participação em ações comunitárias de crianças e adolescentes, estimulando a prática da 

sociedade novas formas de interagir, de realizar e 
são a base da nossa estrutura, 

voluntariado por si só tem como característica a presença física, o olhar e o 


