Uma voz complementa a outra, um sorriso cativa
o próximo e é nesse pensamento que o Instituto Mundo
Melhor, organização sem fins lucrativos liderada pelo Grupo
MM Mercadomóveis, trabalha com projetos sociais em rede
empresarial, buscando dessa forma, transformar a vida das
comunidades onde está inserido.
Ancorado em sua missão, o Instituto desenvolve
projetos baseados nas três dimensões da sustentabilidade:
economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto.

Fortalecer a rede social empresarial, construindo
alianças estratégicas entre empresas, governos e organizações
do terceiro setor, na perspectiva de apoiar as políticas públicas existentes em âmbito regional.

Desenvolver projetos economicamente viáveis,
socialmente justos e ambientalmente corretos, de alcance
regional, que promovam a transformação social dos grupos
e comunidades beneficiadas.

Apoio às políticas públicas já existentes;
Trabalho em rede, com parcerias estratégicas envolvendo
empresas, organismos governamentais e sociedade civil;
Prioridade no desenvolvimento de projetos na área da criança e adolescente;
Acompanhamento por indicadores de atendimento e de
desenvolvimento humano;
Fornecimento de contrapartida social na forma de serviços
aos parceiros e associados;

É um projeto de gestão em responsabilidade
social aplicado ao público interno das empresas associadas. São desenvolvidas ações nas dimensões de
educação, saúde e renda, voltadas para colaboradores
e seus familiares. Para identificar as necessidades desse público são utilizadas ferramentas como: Quadro
Emocional, Pesquisa de Assuntos de Interesse e Questionário Sócio Familiar.
O IDH MM gere também ações voltadas à
qualidade de vida e administra banco de dados para
subsidiar todos os programas a serem aplicados. Além
disso, fomenta parcerias que desenvolvam políticas
de responsabilidade social interna entre os associados
do Instituto.

A família brasileira vem passando por transformações ao longo do tempo, que são reflexos das
mudanças sociais, econômicas e culturais, sendo que as
políticas públicas reconhecem essa complexidade e sua
importância no desenvolvimento social de nosso país.
Nesse sentido, o Instituto Mundo Melhor entende que a articulação das políticas sociais deve remeter
a formação de uma rede social de desenvolvimento,
valorizando as potencialidades familiares, para que estas
tenham condições de cumprir com suas funções primárias: cuidado, proteção e socialização.
Para isso, trabalhamos com o projeto Infância
Mundo Melhor, que capacita educadores e colaboradores dos Centros de Educação Infantil parceiros, nas
cidades de Ponta Grossa, Carambeí e Palmeira.
Durante o processo, aplicam-se conteúdos como:
cultura da paz, pedagogia do amor, resgate cultural das
brincadeiras infantis, aproveitamento integral de alimentos, atendimento de primeiros socorros, autoestima
do educador e contação de histórias.

No Brasil, o número de adolescentes entre 10 e 19 anos
corresponde a aproximadamente 20% da população total.
(IBGE, 2000).
Nesse universo da adolescência, a gravidez precoce tem ocupado
um papel de destaque na agenda social, através de iniciativas de
enfrentamento a essa realidade de vulnerabilidade e risco social.
Com base nesse contexto, foi desenvolvido o projeto Jovem Mãe, que se apresenta também como uma ferramenta de
apoio ao Programa “Nascer no Paraná – Direito à Vida”, política pública estadual de valorização da vida. É desenvolvido em
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a 3ª Regional de
Saúde.
Sua primeira etapa consiste no mapeamento dos indicadores de desenvolvimento infantil, tendo como base os dados
referentes a bebês nascidos de mães com até 17 anos de idade.
A segunda etapa consiste na realização de oficinas junto às jovens mães, com periodicidade mensal, abordando temas
como: cuidados com o bebê, alimentação saudável, sexualidade,
afetividade, autoestima e preparo para o mercado de trabalho.

O segmento de jovens brasileiros, com faixa etária compreendida entre 15 e 24 anos, além de estratégico para o desenvolvimento
da nação, é, segundo o IBGE, a parcela da população mais fortemente
atingida por mecanismos de exclusão social, como: baixa escolaridade,
evasão escolar, violência, inserção informal no marcado de trabalho,
baixa renda per capita familiar, entre outros.
Nesse contexto, investir em uma política social com programas
e ações voltadas para o desenvolvimento integral do jovem coloca-se
como um desafio e também como perspectiva aos diferentes atores da
sociedade civil organizada.
O Projeto Jovem Mundo Melhor realiza atividades socio-educativas para jovens da rede pública estadual de ensino, no total de 52
horas aulas, com duração de 120 dias. Atende 4 unidades em Ponta
Grossa e 1 em Carambeí beneficiando aproximadamente 200 jovens
por semestre.
O conteúdo ministrado contempla as dimensões de desenvolvimento social preconizadas pelos indicadores do FIB (Felicidade Interna Bruta), nas áreas de:
- Educação em Saúde
- Relacionamento Interpessoal
- Boa Governança
- Resgate cultural
- Promoção Humana
O projeto funciona
também como capacitação
prévia visando a inserção
do jovem no mercado de
trabalho, através da Lei
nº 10.097/2000 – Lei da
Aprendizagem.

O Aprendiz Legal é um programa nacional de
aprendizagem voltado para a preparação e inserção
de jovens no mundo do trabalho, que se apoia na Lei
10.097/2000, a Lei da Aprendizagem. O programa foi
desenvolvido e é aplicado pela Fundação Roberto Marinho e atende jovens em todo o país. Divide-se em
dois módulos: um básico, que é comum a todas as formações; e um específico, voltado para a área de atuação do jovem na empresa. Os cursos oferecidos pelo
programa são: comércio e varejo, logística, ocupações
administrativas, práticas bancárias, telesserviços e turismo.
Em 2010 o Instituto Mundo Melhor assinou
convênio de gestão do Programa Aprendiz Legal junto
à Fundação Roberto Marinho e a OSCIP Gerar, com
abrangência em Ponta Grossa e na região dos Campos
Gerais.

O Expresso Mundo Melhor é um ônibus de inclusão
digital, idealizado pelo Provopar Paranaguá em parceria com
o Instituto Mundo Melhor e sua rede de empresas associadas.
O veículo é equipado com notebooks e desenvolve
cursos de capacitação na área de informática para a população dos diversos bairros e ilhas do município de Paranaguá
e litoral.
O projeto contribui para a qualificação profissional
dos participantes e beneficiará nossas comunidades de forma itinerante, valorizando o conceito de política pública
compartilhada entre governos e setor privado.
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