CVSP e Programa de
Voluntariado Empresarial

O Centro de Voluntariado de São Paulo, é uma
organização social da sociedade civil, sem fins
lucrativos, apolítica, apartidária e sem vínculos
religiosos. Foi criada em 6 de maio de 1997, a
partir de uma iniciativa da sociedade civil que
identificou, por meio de pesquisas, o enorme
potencial de mobilização social da cidade de
São Paulo. O CVSP é uma organização,
comprometida com a capacitação de pessoas,
organizações sociais, empresas, escolas e
demais segmentos interessados em
voluntariado. Desde sua fundação desenvolve
conteúdo e orienta talentos e potencialidades
dos que desejam se engajar, com
responsabilidade, tendo em vista a construção
de uma sociedade mais justa e solidária
Missão
Incentivar e consolidar a cultura e o trabalho
voluntário na cidade de São Paulo
e promover a educação para o exercício
consciente da solidariedade e da cidadania.

Dados
Centro de Voluntariado de São Paulo
Avenida Paulista, 1294 – 19º andar.
Cep: 01310-915 / São Paulo – Capital
CNPJ: 01941823/0001-84
Telefone/Fax: 3266-5477 e 3284-7171
Site: www.voluntariado.org.br
E-mail: orgsociais@voluntariado.org.br
Registros e certificações
Utilidade Publica Federal
Decreto nº. 50.517/61 de 07/05/03
Utilidade Pública Estadual
Decreto nº. 46.544 de 15/02/02
Utilidade Pública Municipal
Decreto nº. 43.462 de14/07/03
Conselho Estadual de Assistência Social
CONSEAS 0526/SP/01 de 07/01/2.000
Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social
CCEAS 0104/2006
Certificado de Reconhecimento de Entidade
Promotora de Direitos Humanos –,
Decreto 46.655/02. no. certificado 163
COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
Decreto 38.877, Inscrição no. 703/2007 – no. 251,

Serviços
Palestra Voluntariado e Transformação Social:
O CVSP oferece palestras para quem quer ser voluntário
ou tem dúvidas sobre o assunto.
Orientação para Organizações Sociais:
O CVSP orienta as Organizações Sociais sobre a
importância da implantação e implementação de um
Programa de Voluntariado e oferece divulgação,
capacitação e parcerias para
fortalecimento desses programas.
Curso de Gestão de Programas de Voluntariado:
O CVSP oferece curso de 16h para orientar as
organizações sociais e empresas em como planejar e
gerenciar um programa de voluntariado. .
Orientação para Empresas: O CVSP oferece um
Programa de Apoio ao Voluntariado Empresarial: estimula e
apoia iniciativas de empresas que desejam estruturar
programas de voluntariado com seus funcionários
Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial:
encontros de empresas para troca de experiências e de
ferramentas para aprimorar a prática do voluntariado
empresarial no Brasil.
http://grupodevoluntariadoempresarial.wordpress.com

Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial
http://grupodevoluntariadoempresarial.wordpress.com
Aprimorar a prática do voluntariado empresarial no
Brasil através da construção coletiva de
conhecimento e ferramentas entre as empresas
que já realizam ações de voluntariado ao mesmo
tempo que servem de referência para as empresas
que estão se iniciando no tema.
Construir uma rede de contatos entre gestores de
programas de voluntariado empresarial,
Proporcionar trocas de experiências entre
empresas que possuem programa de voluntariado
e gostariam de conhecer novas práticas.
Iniciar empresas que ainda não
institucionalizaram essa prática.
Construção de ferramentas que possam
ser úteis no dia a dia dos programas.

Promovendo e fortalecendo o voluntariado:

1997

2011

125.00 Pessoas orientadas em
trabalho voluntário
2.562 Organizações capacitadas em
gestão de voluntários
1.220 sedes e unidades de organizações sociais
cadastradas

Faz parte da rede de mais de 40
centros de voluntariado
em todo o Brasil
www.redebrasilvoluntario.org.br

Nós ajudamos você a ajudar alguém!

Voluntariado hoje
Substitui o assistencialismo pela
promoção da cidadania
Substitui o amadorismo pela
profissionalização
Incentiva a ação de voluntários
comprometidos e responsáveis
Reconhece a capacidade transformadora
dos indivíduos
Fortalece a participação solidária e cidadã na
construção de uma sociedade mais
justa e solidária

Agradecemos seu interesse e contato!
A receptividade à causa voluntária em nossa
cidade deve-se, em grande parte, ao trabalho
e à nova postura de empresas e
organizações que nos apóiam e prestigiam,
ajudando a consolidar a cultura
do voluntariado.
Estamos à disposição para informações
complementares.

Centro de Voluntariado de São Paulo.
voluntariado@voluntariado.org.br

