
HISTÓRIA 

O embrião da OSC “SEMENTES DE AMOR AO PRÓXIMO” surgiu em meados de 2017. Du-
rante um período de muito frio naquele ano, Lúcia, uma das fundadoras do que poste-
riormente passou a se chamar Grupo Sementes de Amor ao Próximo, foi intuída sobre 
a importância de ajudar pessoas carentes e em situação de rua durante aquele rigoro-
so inverno. Junto com sua filha Renata, resolveu arrecadar doações em dinheiro para a 
compra de cobertores e, em um curto espaço de tempo, conseguiram ajudar institui-
ções que atendiam pessoas tanto em situação de rua quanto lares de idosos. 
Pouco tempo depois, em parceria com uma ONG filantrópica de Belo Horizonte, esse 
pequeno grupo de amigas realizou uma grande ação no “Dia dos pais” onde arrecadaram 
mais de 700 fraldas geriátricas, entre outros itens de necessidade básica para abaste-
cer um lar de idosos. Esta ação foi tão especial para aquele ainda pequeno grupo de vo-
luntários, que a vontade de seguir nessa missão cresceu ainda mais. E assim, em razão 
da enorme satisfação de poder fazer o bem ao próximo junto à alguns amigos, que surgiu 
a ideia de montar o grupo “Sementes de Amor ao Próximo”.
Desde então o já nomeado Grupo Sementes de Amor ao Próximo seguiu inspirando pes-
soas e trazendo novos voluntários para esse projeto. As campanhas se diversificaram, 
as instituições e parceiros amparados aumentaram assim como o desejo de seguir fa-
zendo o bem. 
Hoje o Grupo Sementes de Amor ao Próximo já conta com uma considerável equipe de 
voluntários e graças ao esforço deles e dos doadores, as campanhas se tornaram ainda 
maiores e mais frequentes. Tanto que, em razão da proporção e complexidade das ações 
e aporte das doações, em 2021 o grupo se torna uma OSC (Organização da Sociedade 
Civil)! Com isso a responsabilidade aumenta, no entanto, a satisfação de testemunhar 
os resultados tão positivos das campanhas realizadas segue servindo de combustível 
para que esse “grupo de amigos” continue fazendo todo o possível para semear o amor 
ao próximo.



MISSÃO

A OSC tem como objetivo único ajudar ao próximo, atuando em Belo Horizonte e região 
metropolitana realizando campanhas para arrecadar doações para lares de idosos, cre-
ches, casas de recuperação, ações com pessoas em situação de rua, comunidades ca-
rentes e hospitais.

VALORES

        Amor ao próximo
        Respeito
        Caridade
        Dignidade
        Responsabilidade
        Solidariedade

VISÃO

Buscar excelência na promoção e execução de campanhas arrecadatórias para amparar 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim como ser referência de atuação 
no terceiro setor.

OBJETIVO

Esta cartilha tem por objetivo nortear as ações do voluntariado na OSC SEMENTES DE 
AMOR AO PRÓXIMO, de modo a somar esforços rumo ao cumprimento de sua missão 
institucional.



SOBRE O VOLUNTARIADO

Cada voluntario colaborador da OSC SEMENTES DE AMOR AO PRÓXIMO irá contribuir 
na medida de suas possibilidades, e perícias, porém espera-se que todo compromisso 
assumido seja cumprido. Alguns têm mais tempo livre, outros só dispõem de algumas 
horas aos finais de semana. Há pessoas que sabem exatamente “onde” ou “com quem” 
querem trabalhar, enquanto outras estão prontas a ajudar no que for preciso, onde a 
necessidade for mais urgente. Por isso, escolha um serviço que una a necessidade com 
suas habilidades e gosto pessoal. Lembrando que todas as funções assumidas são de 
extrema importância para que nosso trabalho aconteça da melhor forma!
O trabalho voluntário não é algo que fazemos por imposição de alguém. É um compro-
misso livremente assumido.

O que se espera dos nossos voluntários
      O respeito as diferenças culturais, religiosas, étnicas, sociais e de gênero, haja vista 
que a OSC auxilia instituições com as mais diversas orientações religiosas e culturais.
       Ter iniciativa, cooperar e saber trabalhar em equipe;
       Ética e cortesia com os colegas colaboradores da OSC, assim como os funcionários 
e colaboradores das demais instituições amparadas pela OSC;
     Ter a percepção da possibilidade de crescimento pessoal e moral através do serviço 
voluntário;
      Procurar desenvolver ao máximo a capacitação e expertise necessárias para os ser-
viços designados.
     Compreender a necessidade de organização institucional e das campanhas, respei-
tando assim a hierarquia para o melhor funcionamento da OSC.
     Dedicação do seu tempo e talento em prol das causas sociais, assim o fazendo com 
compromisso e responsabilidade.



Todo voluntário tem a RESPONSABILIDADE de:

       Escolher cuidadosamente a área e ação em que deseja atuar, conforme seus interes-
ses, objetivos e habilidades pessoais;
        Ter responsabilidade com os compromissos assumidos como voluntário e só se com-
prometer com o que de fato puder fazer;
       Trabalhar de forma integrada e coordenada;
       Acolher de forma receptiva tanto os novos voluntários quanto aqueles com os quais 
você ainda não havia trabalhado;
        Tentar resolver de forma diligente os imprevistos que estão na sua alçada, ou então 
reportar aos voluntários responsáveis;
          Não usar o nome da OSC SEMENTES DE AMOR AO PRÓXIMO para interesses e arre-
cadações próprias;

Regras de conduta nas ações:

Considerando que, cada instituição que visitamos tem sua linha de conduta e regra-
mento estatutário, é de suma importância respeitar as diretrizes apresentadas, afim 
de manter a segurança daqueles que estamos amparando. Desta forma, devemos ficar 
atentos às seguintes condições:

1. Em via de regra nenhum registro, seja ele fotográfico ou de vídeo, pode ser feito de 
qualquer atividade realizada pela OSC a não ser que expressamente autorizados pelos 
responsáveis. Os orfanatos são um caso à parte, as restrições em relação aos registros 
são extremamente rigorosas, portanto, exige-se uma maior observância e critério no 
momento dos registros a serem realizados da ação em questão. Por exemplo: as crian-
ças não podem ser fotografadas para que não haja nenhum tipo de exposição, pois estão 
sob medida protetiva.

 Todo e qualquer alimento, item pessoal, presentes doados à instituições devem ser 
entregues diretamente a coordenação local, a não ser que haja autorização expressa 
para fazê-lo diretamente ao amparado ou terceiro.



 Estimulamos o diálogo nas ações no entanto é necessário discrição em relação aos 
temas abordados com os amparados. Deve-se ter em mente que certos temas podem 
ser delicados para algumas pessoas. Por exemplo: em orfanatos e asilos não se deve 
abordar assuntos de cunho familiar, pois podem avivar lembranças tristes aos peque-
nos.

 É muito importante a utilização da camiseta do grupo em todas as atividades, des-
sa forma você será identificado com maior facilidade pela instituição que visita e pelos 
seus colegas voluntários. 

 Em tempos de pandemia, é necessário redobrar os cuidados com o uso constante de 
máscaras, álcool em gel, distanciamento social necessário e também evitar o contato 
físico.

SOBRE A COMUNICAÇÃO DO GRUPO

A boa comunicação entre toda a equipe da OSC é imprescindível ao bom funcionamento 
dos trabalhos. Por isso dispomos de vários canais de comunicação, cujas regras e maio-
res informações seguem abaixo.
Grupo do WhatsApp: 

 Focar em mensagens que tenham a ver com o propósito da OSC. Evitar mensagens 
que não sejam do interesse do grupo e envio de várias mensagens seguidas; 

  Todas as imagens que forem publicadas em nossas redes sociais deverão ser envia-
das no grupo para facilitar o compartilhamento; 

 Quando o assunto se tornar de interesse de dois apenas, tratar no privado; 
  Não divulgar solicitações de doações sem antes consultar o administrador do grupo.

E-mail semanal: 
Como algumas pessoas não conseguem acompanhar o grupo de WhatsApp durante a 
semana, iremos atualizar sobre as atividades do grupo semanalmente por e-mail. 



SOBRE A LOGÍSTICA 

O trabalho da equipe de logística engloba uma série de funções. Cada uma dessas funções são enca-
beçadas por um líder que organiza os trabalhos para o melhor aproveitamento do tempo e força de 
trabalho. Dentro da equipe de logística temos as funções de retirada de doações, entrega de doações, 
triagem de doações, planejamento de transporte para ações. Um voluntário pode optar por contribuir 
em quaisquer funções que desejar.

Aos voluntários da logística: 

As solicitações para um trabalho serão encaminhadas no grupo de WhatsApp específico da logística. Ali 
os voluntários que puderem irão se manifestar comprometendo-se à fazer o transporte (seja retirada, 
entrega ou ambos). Caso o voluntário que se comprometeu não possa realizar a tarefa, ele(a) deverá 
informar no grupo de Whatsapp para que, se necessário, seja feito um remanejamento. E em havendo a 
possibilidade de retirar em outra data e/ou horário este mesmo voluntário deve se manifestar para que 
essa possibilidade possa ser negociada com o doador. Ao retirar a doação o voluntário(a) deve entregar 
ao doador o recibo preenchido e devidamente assinado. 
Vale ressaltar que imprevistos acontecem, mas é importante comunicar o quanto antes, sempre que 
ocorrer, para que outro voluntário possa ser designado não atrapalhando, assim, a logística estabele-
cida.

Triagem das doações: 

A triagem consiste no processo de análise minuciosa das doações. Roupas, alimentos e quaisquer ou-
tros tipos de doação devem ser triadas para que somente aquilo que estiver em condições de uso ou 
consumo chegue à quem precise.

 É imprescindível a realização da triagem das doações antes de realizar a entrega para uma institui-
ção. Sendo assim, após a retirada de doações a logística deve realizar a entrega para voluntários aptos 
para a função de triagem.

 O voluntário da logística também pode exercer esta função, sendo assim o dia que retirar alguma 
remessa que precisar ser triada já pode realizar e encaminhar para a instituição. 

 A triagem das doações consiste em verificar se as mesmas estão aptas para “uso” ou não, as que não 
estiverem (exemplo: roupas rasgadas, alimentos vencidos, brinquedos quebrados) favor descartar no 



lixo e informar o fato no grupo. 
 Vestuário: Em se tratando de peças de roupa, além da verificação do estado das 

peças, deve-se também separá-las por sexo e idade. Após essa etapa o voluntário deve 
avisar o líder da equipe de triagem qual tipo de roupa foi recebida.

 As peças que estiverem em excelente estado de conservação poderão ser destina-
das à instituições que realizam bazares. Tais peças também deverão ser separadas e 
identificadas como “BAZAR”. 

 É absolutamente imprescindível a conferência do prazo de validade de alimentos.

SOBRE A ADMISSÃO DE NOVOS VOLUNTÁRIOS

Caso um membro da OSC conheça alguém que tenha interesse em entrar para a equipe 
de voluntários, deverá instruir o candidato à se dirigir ao Web Site www.amartodos.com 
para que seja feito o preenchimento do formulário de inscrição e assim participar das 
demais etapas do processo de admissão.

SOBRE OS CARGOS E MISSÕES:

Todos os cargos que compõem a estrutura da OSC SEMENTES DE AMOR AO PRÓXIMO 
estão enumerados no Web Site da instituição. Os membros da OSC que integram as 
equipes que fazem parte da administração, o fazem de forma totalmente voluntária em 
conformidade com o regramento estatutário. Esses voluntários trabalham de forma or-
ganizada para que a OSC opere da melhor maneira possível.

PROJETOS:

Atualmente a OSC SEMENTES DE AMOR AO PRÓXIMO realiza uma série de projetos, 
são eles:

 Um dia feliz: nesse projeto elaboramos um calendário de datas comemorativas (Na-
tal, Dia das Crianças, etc.) para realizar eventos envolvendo cada vez mais as instituições 
parceiras.

 Tempero do Chef: nesse projeto patrocinamos uma refeição especial, preparada por 
um profissional da gastronomia que irá levar seu tempero e carinho para asilos, creches 
e pequenas instituições.

http://www.amartodos.com 


 Dia de Beleza: Junto com salões de beleza e profissionais da área, montamos um 
dia de cuidados com a pele, unhas e cabelo, afim de elevar a autoestima e proporcionar 
momentos de alegria para mulheres das instituições parceiras.

 Aconchego do Lar: Elaboramos campanhas de arrecadação de materiais de cons-
trução e reforma, com o propósito de trazer mais alegria e conforto às comunidades 
mais carentes.

 A Trilha de Nossas Vidas: Em parceria com músicos, proporcionamos um momento 
de música ao vivo em asilos, relembrando as trilhas mais queridas dos moradores das 
instituições e lares.

 Com Saúde e Bem Estar: Saúde, educação sexual, exercícios físicos, psicologia, 
exames médicos. Levamos temas de extrema importância, através de ações itinerantes 
com profissionais da saúde.

 Sementinhas: Nesse projeto, com apoio de professores, pedagogos e profissionais 
do ensino infantil, realizamos pequenos eventos de educação, cultura e orientação para 
crianças de 4 a 8 anos.

 Pão Nosso: Alimentação é uma necessidade básica. Elaboramos campanhas para 
entrega de marmitas, cestas-básicas e alimentos para instituições e pessoas em situa-
ção de rua.


