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Resumo: Trabalho voluntário realizado em parceria 

com a Organização Teto, que tem como objetivo 

promover a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores nas comunidades carentes, desenvolvendo 

ações voluntarias sob a orientação da Organização, cuja 

história, iniciada há mais de quinze anos em países da 

América Latina e Caribe, contempla a construção de 

moradias populares, e ações que  proporcionam o 

desenvolvimento de ações em que contribuam 

efetivamente para a superação da pobreza. 

 

1. Introdução 
Promover o desenvolvimento da ação social, e 

desenvolver senso de cidadania e contribuição para o 

bem-estar da comunidade. Através de atividades 

desenvolvidas junto à organização e a comunidade, 

buscamos o desenvolvimento, trabalhamos juntos, nós 

voluntários, moradores e organização, para que 

possamos superar a pobreza, e atingir cada vez mais 

cidadãos que contribuam com a causa e que possam 

compreender incluir as comunidades em nossa cidade. 

 

2. Metodologia 
Os recursos humanos necessários para realização 

deste projeto será o voluntário, o orientador, os 

funcionários contratados e voluntários da Organização 

Teto.  Os materiais utilizados serão concedidos pela 

própria Organização Teto, e voluntários 

São realizadas junto à comunidade atividades 

semanais, desde acompanhamento dos projetos, e 

inserção de novos junto com os moradores partindo de 

suas necessidades tendo nosso auxilio: seja 

organizando, editando, ou planejando essa execução 

com os mesmos; para as crianças na comunidade em 

que fazemos o acompanhamento, há um projeto de 

educação tocado por outra equipe, que realiza atividades 

com ênfase educativa para as crianças, trazendo temas 

como: cidadania, artes, ciências, e ética.  

O Teto em si trabalha com diversas atividades, e 

projeto focado em diferentes analise, e olhares a 

comunidade, aqui alguns destes projetos realizados 

anualmente: ECO, Construção, Mutirão de visitas, e 

entre outras. 

 

3. Resultados 

 
Muitas são as iniciativas espalhadas pelo Brasil que 

movimentam redes de voluntariado, alcançando 

números significativos 

(http://www.voluntariado.org.br/) no que diz respeito às 

ações. A Organização TETO (http://www.techo.org ), 

conforme se verá adiante, tem sua história fundada na 

busca da superação das condições precárias de moradia 

de inúmeras famílias. Inserida dentro do contexto mais 

amplo do voluntariado, a Organização TETO prevê a 

inserção do jovem voluntário na comunidade e o 

incentiva a perceber as práticas desenvolvidas como 

uma ação que traz benefícios para todos os envolvidos 

e, fundamentalmente, promove as condições para que a 

cidadania plena se consolide. 

 

 

 
 

 

4. Conclusões 
O voluntário, segundo a Fundação Abrinq , é um 

ator social que presta serviços para a comunidade; 

doando suas aptidões, tendo como objetivo atender as 

necessidades do próximo e as próprias. Ele é o 

componente mais importante do terceiro setor. Pois, este 

setor só existe por meio da ajuda voluntária. 

Alguns dos inúmeros benefícios em ser voluntária  

está na revisão de valores, auto reflexão, conforto 

espiritual, desenvolvimento do senso de cidadania e da 
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