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Objetivo: O objetivo do presente trabalho e trazer aos participantes o conhecimento
sobre o tema VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR, a fim de promover o bem
comum e ampliar a cidadania. Metodologia: A partir de pesquisas e trabalho realizado
através do projeto de extensão Empreender Social, coordenado pela Prof. Betinna
Tassis, buscou-se identificar o diferencial transformador da prática do voluntariado.
Identificou-se através da Lei nº. 18.716 de 08 de Janeiro de 2010 a normatização do
projeto no estado de Minas Gerais.  Resultados: As ações do projeto ainda estão em
andamento,o que impossibilita apresentação de resultados.  Entretanto, os estudos
iniciais apontam que, por meio da prática do voluntariado é possível trazer melhorias
para a população através da inclusão social, melhoria da qualidade de vida e
trabalhando a evolução do ser como um todo.  Desta forma transformando em mais
justa e fraterna a nossa sociedade.
Com o diferencial do voluntário transformador todos os objetivos se tornaram de certa
forma mais fáceis de serem alcançados. O voluntário transformador é um cidadão
pró-ativo que além de desenvolver algo a ser trabalhado, cria ações contínuas de
desenvolvimento.
A lei instituída no estado de Minas Gerais promove a parceria entre órgãos do estado,
empresas, entidades do terceiro setor e cidadão. Tem como objetivo oferecer
capacitação a entidades sociais e gestores dos órgãos públicos que recebem
voluntários. Criar um sistema de acompanhamento das práticas de voluntariado, para
identificar as demandas e orientar as iniciativas de trabalho voluntário no Estado.
Promover o fomento do voluntariado como instrumento de apoio ao Estado na
implementação das políticas públicas.
 Conclusão: No mundo atual temos uma visão muito voltada para as mudanças sociais,
que colaboram para que o trabalho voluntário seja praticado. Com a conscientização de
cada individuo, do seu papel social, podemos transformar o mundo em que vivemos.
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