Responsabilidade
Social: melhorando a
vida das pessoas
Aqui na Kroton nós acreditamos no poder de transformação por meio
da educação. Por isso, temos uma ampla atuação em responsabilidade
social, condizente com a nossa posição no mercado educacional no
Brasil e no mundo. Nossos projetos beneficiam comunidades em todo
o País e contam com o engajamento de milhares de colaboradores e
alunos, que reforçam o potencial de mobilização da companhia em
transformar vidas.
Desde 2014, nosso Comitê de Responsabilidade Social define e acompanha a estratégia de atuação junto à sociedade, com o desenvolvimento de programas transformacionais, exercidos em larga escala,
com alta eficácia e alinhados ao negócio de educação.

Programas sociais
GRI G4-SO1
Ações que melhoram a vida dos
brasileiros
A Kroton promove ações que favorecem
diretamente a vida, o bem-estar e o
desenvolvimento dos brasileiros, por
meio das iniciativas desenvolvidas em
todas as suas unidades e polos de ensino.
Em 2016, nossas unidades de Ensino
Superior e Polos de Educação a Distância
realizaram mais de 2.300 projetos de
ação social, que beneficiaram mais de 2,3
milhões de pessoas. Essas ações tiveram
o envolvimento direto dos alunos,
que, além de atuarem para melhorar
a sociedade em que vivem, puderam

Projeto Mãos Amigas da Faculdade de Enfermagem
- Anhanguera São José dos Campos
Fonte: Acervo Kroton

Atendimento à comunidade da Vila Esmeralda, em
Tangará da Serra, MS - Unic Tangará da Serra
Fonte: Acervo Kroton
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desenvolver suas competências alinhadas
às práticas de aprendizagem e fortalecer
seu processo de formação cidadã.

Projeto Social de Educação em Saúde leva atendimento à comunidade - Fama Macapá
Fonte: Acervo Kroton

Atendimento à pessoas com deficiência na Clínica
de Odontologia - Uniderp Agrárias
Fonte: Acervo Kroton

Atendimento à comunidade durante a Campanha
de Responsabilidade Social - Polo Unopar.
Fonte: Acervo Kroton

Entre
os
programas
sociais
desenvolvidos, destaca-se o Trote
Solidário, uma iniciativa de mobilização
e recepção dos calouros que estimula,
em vez das costumeiras práticas
violentas, seu engajamento em ações
cidadãs desde o início de sua vida
universitária.

Campanha Novembro Azul Pet na Clínica de Veterinária - Uniderp Agrárias
Fonte: Acervo Kroton

Em 2016, o Trote contou com 96.992
mil alunos realizando projetos relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por meio
dele, mostramos para o aluno desde seu
primeiro dia de aula a nossa preocupação com o desenvolvimento sustentável
da sociedade.

Nossas ações favoreceram mais de 400 organizações sociais, hospitais, escolas
públicas e outras instituições em todo o país, com atividades que foram desde
doações de livros e outros itens básicos até programas de educação ambiental,
prevenção da saúde, palestras sobre direitos humanos, e oficinas educativas
para crianças.
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Atendimento comunitário no Trote Solidário Anhanguera Santa Bárbara D’oeste.
Fonte: Acervo Kroton

Campanha Zika Zero no Trote Solidário - Uniderp
Matriz
Fonte: Acervo Kroton

Outra ação que merece destaque é a Campanha de Responsabilidade Social, iniciativa que faz parte de nosso calendário acadêmico
e envolve todas as unidades e diversos cursos de diferentes áreas
em uma semana de atividades gratuitas voltadas à comunidade. Em
2016 atingimos 219,3 mil pessoas, com ações nas áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Também realizamos em 2016 a Campanha do Dia Nacional de
Mobilização da Educação para o Combate ao Aedes Aegypti e
Contra o Zika, que atingiu em torno de 1,7 milhão de pessoas.
E atuamos na arrecadação de 60 toneladas de alimentos, doados
a diversas organizações de combate à fome e à miséria.

Campanha de Responsabilidade Social na Creche
Santa Fé, Campo Grande, MS - Uniderp Matriz
Fonte: Acervo Kroton

Campanha de Responsabilidade Social no Asilo São
João Bosco em Tiradentes, Campo Grande, MS Uniderp Matriz
Fonte: Acervo Kroton

Apoio e fomento à cultura e educação
Em 2016, a Kroton também beneficiou projetos e programas sociais
por meio do apoio via leis de incentivo, como a Lei de Incentivo ao
Esporte, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, as Leis do
Idoso, do Audiovisual, Rouanet e de Incentivo Pronas PCD.
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Foram quase 2,5 milhões de reais investidos em iniciativas sociais e
culturais, destacando:
• Projeto Esporte Por um Mundo Melhor, do Instituto Brasileiro
de Excelência no Esporte & Cultura, que incentiva a prática de
esporte entre crianças e adolescentes de Minas Gerais;
• Hospital de Câncer de Barretos, referência nacional no
tratamento da doença;
• Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, que
trabalha em campanhas propiciando o diagnóstico precoce do
câncer;
• Hospital Márcio Cunha, referência em atendimentos de alta
complexidade para 800 mil habitantes de 35 municípios do leste
de Minas Gerais;
• Associação Querubins, que atende cerca de 200 crianças,
adolescentes e jovens em vulnerabilidade socioeconômica, com
atividades de arte-educação;

Projeto Querubins
Fonte: Facebook

Projeto Querubins
Fonte: Facebook

• Savassi Festival, que leva shows de jazz e música instrumental
a diversas cidades brasileiras. Em, 2016, o Festival contou
com o apoio da Kroton e recebeu 20 mil pessoas. Durante a
programação, a banda Frics, formada por alunos do Centro
Educacional Aprendiz, escola parceira da Rede Pitágoras em
Barbacena (MG), e a banda 19 Miles, formada por alunos do
Colégio Espaço Aberto, parceiro da Rede Pitágoras em Fortaleza
(CE), tocaram com a Orquestra Ouro Preto clássicos dos Beatles.
As duas bandas foram vencedoras do Concurso Cultural Beatles
Sinfônico, realizado pela Rede Pitágoras em comemoração aos
seus 50 anos de história; e,
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• Festival Internacional de Música de Londrina, tradicional evento
com quase quatro décadas de existência que oferece cursos
de educação musical. Com a presença de cerca de mil jovens
musicistas de todo o Brasil, de diversas faixas etárias e camadas
sociais, atendendo a projetos sociais que se beneficiam da
continuidade e gratuidade dos cursos oferecidos.

ORQUESTRA SINFONICA JOVEM formada por jovens músicos dos seguintes projetos socioeducativos
culturais: Projeto Guri (SP), Ação Social pela Música do Brasil(RJ), Orquestra Villa Lobos - Instituto Cultural
São Francisco de Assis (RS) , Orquestra Jovem Paquetá (RJ), Orquestra de Cordas da Grota do Surucucu (RJ).
Solista: Marco Antonio de Almeida CORO DO 36º FIML Regência: Mariana Farah Solista: Rosana Lamosa
Regência: Josep Caballe Domenech - (nulo/07 - Catedral )
Fonte:Elvira Alegre e Rubem Vital http://fml.com.br/37/fotos36.asp

Acessibilidade
A inclusão como princípio
O respeito à diversidade é um dos nossos valores fundamentais,
servindo como guia para a nossa missão de melhorar a vida das
pessoas. Por isso, nos dedicamos continuamente a promover
a inclusão e o respeito às pessoas em nossas instituições de
ensino, desenvolvendo ações voltadas para a acessibilidade de
nossos alunos de educação especial (que incluem os casos de
portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e superdotação).

Fonte: iStock
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