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Instituto da Criança realiza ação no Facebook em 
parceria com a Wöllner

O Instituto da Criança está 
fomentando a cultura do 
voluntariado em mais uma 
empresa. A Regional Norte da 
Leroy Merlin, que contempla os 
estados do Rio e Minas Gerais, 
está recebendo consultoria 
do setor de Voluntariado 
Empresarial do Instituto. A 

empresa, que oferece a todos a possibilidade de melhoraria do 
seu lar através de materiais de construção, decoração, jardinagem 
e bricolagem, tem como missão também colaborar na construção 
de um mundo melhor. 

Para iniciar a metodologia do programa, serão trabalhados, a 
cada momento, diferentes públicos internos da Leroy Merlin. Em 
janeiro, foi realizada a sensibilização na Diretoria da empresa, o 
chamado CDRN - Comitê de Direção Regional Norte. Após isso, foi 
enviada a Pesquisa Diagnóstica, que tem como objetivo mapear 
o perfil deste público. Através desta pesquisa, o Instituto da 
Criança realizará, no dia 27 de abril, o Dia de Serviço Voluntário, 
momento em que os colaboradores da empresa realizarão uma 
ação de engajamento de voluntariado, dedicando seu tempo e 
talento. A ação será realizada no Ballet de Santa Teresa, uma das 
instituições na qual o Instituto da Criança patrocina um projeto.

O objetivo é realizar, posteriormente, todo este processo com 
outros grupos da empresa: gerentes de loja, coordenadores e 
por último, os lojistas.

Parceria entre Bernardinho e Touch Watches beneficia o 
Instituto da Criança

As aulas do Espaço Cidadão, 
programa desenvolvido 
pelo Instituto da Criança e 
coordenado pelo psicólogo 
Edione Cabral está, 
atualmente, com 14 turmas 
em andamento. As aulas 
estão sendo ministradas 
nos seguintes locais: Maré, 
Vila das Canoas, Rocinha, São João de Meriti, Irajá, Anchieta e 
Belford Roxo, Guapimirim e São Paulo.

O objetivo do programa é melhorar a qualidade de vida de 
famílias, em situação de risco social, através da promoção 
de sete encontros que permitem aos participantes discutir e 
refletir sobre temas que afetam seu cotidiano e suas relações 
pessoais. Os temas abordados durante os encontros são: 
família e convivência; economia doméstica; eu e a comunidade; 
planejamento familiar; cidadania; educação ambiental; bem-
estar e empreendedorismo.

A previsão é que, neste ano, o programa atenda 40 turmas, 
beneficiando cerca de 1.200 adultos.

O Instituto da Criança 
realizou, entre os dias 
21 e 23 de março, uma 
ação no Facebook em 
parceria com a Wöllner 
para concorrer a uma 
mochila da empresa.
 
Para participar da ação, 
os membros tiveram 
que curtir as Fan Pages 

do Instituto da Criança e da Wöllner, compartilhar o vídeo do 
Instituto exibido nos cinemas em sua linha do tempo e residir 
no estado do Rio de Janeiro.
 
A vencedora da ação se chama Marietta Trotta, que conseguiu 
mobilizar a maior quantidade de amigos no tempo estipulado. 
Com isso, a jornalista ganhou uma mochila da Wöllner, modelo 
Stomp.

O Instituto da Criança agradece a Wöllner pela parceria!

Confira as novidades do Programa Espaço Cidadão

O técnico da seleção masculina 
de vôlei, Bernardinho, lança em 
parceria com a Touch Watches, 
empresa cotista do Instituto da 
Criança, uma coleção exclusiva 
de relógios. A cada venda do 
produto, será revertido R$ 2,50 
para o Instituto.

A linha tem edição limitada e conta com quatro modelos que 
serão lançados, um cada mês, a partir de março. Além disso, o 
cliente ganhará um exemplar do livro “Suor transformando em 
Ouro”, da autoria do atleta.

O Instituto da Criança agradece a Touch Watches por mais esta 
parceria!

Instituto da Criança implementa programa de Voluntariado 
Empresarial na Leroy Merlin
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“O empreendedor social é aquele que vê as desigualdades como todo 
mundo vê. Sente o mesmo impulso para agir, como todos sentem. No 
entanto, prossegue adiante fazendo a diferença” . Pedro Werneck


