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Instituto da Criança adere à rede do Polen

Confira os resultados da nossa
Campanha do Agasallho

 
                                                                               

                                                            

                 

Instituto da Criança participa de programa
de voluntariado olímpico da EY

 
                                                                               

                                                            

                 

Espaço Cidadão forma mais duas turmas
em Belford Roxo

“O Instituto da Criança não pede doação. Ele oferece a oportunidade de contribuir, 
afinal doar é um ato inverso. Recebe-se mais do que se oferece.”

Pedro Werneck

O Instituto da Criança, mais uma vez, contribuiu para o aquecimento do 
inverno. Através da colaboração de empresas e pessoas físicas, nossa 
Campanha do Agasalho beneficiou 1.962 crianças e adolescentes de 21 
instituições que fazem parte da nossa rede no Rio e em São Paulo. Além 
disso, foram contempladas mais 150 famílias de três comunidades do 
Vale do São Francisco, em Minas Gerais.

Casacos, moletons, edredons e cobertores foram doados por diversas 
empresas que se juntaram ao Instituto em prol desta causa, como a AC 
Planejamento, Animale, Brasilcap, Brasil Plural, BRQ, B2W, Elogroup, 
Latam, Lojas Americanas, Modal, Proforma, RNP, Shell Brasil, T.T Burger 
e Via Parque Shopping.

Mais duas turmas do Projeto Espaço Cidadão foram formadas em 
parceria com a SEMASDH – Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos – de Belford Roxo, município do Rio. Nos dias 28 de 
julho e 2 de agosto, o projeto atendeu dois Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS: Nova Aurora e Bom Pastor, respectivamente. 

Através das duas turmas, 59 adultos foram formados. As cerimônias 
foram realizadas dentro dos CRAS e todos os alunos receberam 
certificado de conclusão do curso.
 
O Espaço Cidadão oferece a adultos, encontros onde são tratados 
temas relativos à cidadania, relacionamento interpessoal, entre outros, 
visando levar o compartilhamento do conhecimento aos participantes.
 
Em agosto, o projeto iniciará nos bairros Parque Suécia e Wona, no 
mesmo município.

Compras feitas pela internet estão cada vez mais frequentes por 
consumidores brasileiros, segundo pesquisa feita recentemente por um 
site administrador de pagamento. E se, ao adquirirmos um determinado 
produto/serviço temos a chance em contribuir com uma causa social? 
Para isso, o Instituto da Criança adere à rede Polen, uma maneira única 
de contribuir com quem precisa. Sem gastar nada a mais ou fazer algo 
diferente do que já faz no dia a dia, você pode contribuir com nossas 
iniciativas sociais.

O funcionamento é muito simples! Basta escolher uma instituição da 
rede Polen, adicionar ao navegador Chrome e pronto! Você compra o 
produto sem gastar absolutamente nada a mais por isso, pois a loja 
parceira repassa uma parte dessa venda para a instituição.

Aproveitando a realização das Olímpiadas e Paralímpicos no Brasil e 
sendo uma das suas apoiadoras oficiais, a mundialmente reconhecida 
empresa de auditoria e consultoria EY lançou o EY Olympic Legacy 
Volunteer Program (OLVP), no qual profissionais voluntários de diversos 
escritórios da empresa espalhados pelo mundo se engajaram para 
prestar serviços pro bono para determinadas ONGs, localizadas no Rio 
de Janeiro, de acordo com as suas necessidades e as competências/
produtos disponíveis na EY.

O Instituto da Criança concorreu ao Programa e foi uma das seis ONGs 
selecionadas, dentro de uma rigorosa avaliação, que contemplou 
os seguintes critérios: alinhamento com a estratégia global de 
responsabilidade corporativa da EY, reputação, relevância, estrutura 
organizacional e demandas identificadas.
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