Fundação Mario Dedini

Apresentação

A Dedini S/A Indústrias de Base sempre esteve à frente de grandes projetos sociais em
Piracicaba e região, iniciados pelo seu fundador, Mario Dedini, cujo espírito de solidariedade e
de compreensão pelos problemas sociais foi herdado por sua família.

Em continuidade a esse compromisso social, foi criado, pelos acionistas, o Comitê de
Responsabilidade Social, para conhecer as necessidades das entidades assistidas, para
acompanhar o desempenho delas e o acompanhamento dos resultados dos investimentos
realizados pela empresa. Esse comitê tem sempre se norteado pelos seguintes princípios
básicos: dotação orçamentária, critérios de avaliação das instituições, operacionalização e
responsabilidades.

A Fundação Mario Dedini
A Fundação Mario Dedini, criada em maio de 2007, é o resultado do Comitê de
Responsabilidade Social, para ressaltar o compromisso com o bem-estar da comunidade e da
determinação em apoiar projetos para fortalecer a consciência da cidadania. A entidade foi
estruturada para gerenciar projetos voltados para a educação, meio ambiente, cultura e
esporte, direcionando seu olhar para a promoção da qualidade de vida da comunidade, visando
o desenvolvimento social do público externo de suas fábricas.

A Fundação Mario Dedini é a gestora de recursos próprios e de parceiros para viabilizar
projetos sociais, destaca-se como organização não-governamental de transparência
administrativa. O primeiro projeto da Fundação é de extrema relevância para Piracicaba.
Trata-se da escola de educação infantil, que está sendo construída no jardim Santa Fé, em
parceria com a prefeitura. É a maior do gênero na cidade, com 2000 m² e capacidade para
atender cerca de 300 crianças de até 5 anos.
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Acesse o site da Fundação: www.fundacaomariodedini.org.br

Ações Sociais
-

Pacto de redução de Óbito Infantil
Escola Municipal de Ensino Infantil - Bairro Sta. Fé
Combate ao trabalho Infantil
Projeto Casa Dia / STZ - prevenção às drogas
Mutirão da Casa Popular de Piracicaba
Programa Cidadão do Futuro
SELAM - Esporte para todos
XV de Novembro - Basquete Amador
Escola de Ballet Studio 415 - bolsa de estudo
Arte em sua Vida
Orquestra Sinfonica de Piracicaba
Orquestra Filarmônica de Piracicaba
Curso e caldendário ECA nas escolas
APAE - Associação dos pais de alunos excepcionais de Sertãozinho
Novos Caminhos
Projeto Criando Craques
Revitalização na Praça da Pinacoteca de Piracicaba
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