Fazer diferença, transformar vidas

NOSSOS NÚMEROS DE 2008

Rio de Janeiro, setembro de 2009
Prezados,
Até 2005, o grupo de voluntários do Instituto da Criança (IC) se reunia
às segundas-feiras e contava com o suporte do escritório onde havia
apenas uma pessoa se dedicando profissionalmente ao trabalho.
Em janeiro de 2006, reunimos mais de 20 pessoas para o nosso primeiro
workshop de Planejamento Estratégico. Aquelas diretrizes nortearam
nossas atividades durante 2006 e 2007 e, com o apoio de um número
crescente de pessoas, conseguimos fazer com que o IC apresentasse
uma nova forma organizacional, com novo escopo de atuação e
resultados inspiradores para os anos seguintes.
Passados quatro anos, o Instituto da Criança mantém a tradicional
realização das reuniões às segundas-feiras e reporta hoje, por meio dos
Nossos Números 2008, as transformações conquistadas dentro da
estrutura de sua rede e ações do ano de 2008 com mais conteúdo, maior
profundidade, para que essa informação não somente apresente o
trabalho realizado mas demonstre com transparência quantas
oportunidades existem para o exercício de nossa missão de Fazer
diferença, transformar vidas.
Em 2008, ampliamos nossa captação, resultados sociais, a atuação como
Incubadora Social, servindo de terreno para o planejamento e
implementação de dois novos programas de educação: o Pense Alto e o
Hora da Leitura. Esses programas foram frutos de boas idéias e
experiência profissional de voluntários do IC que contaram com a ajuda
de empresas e pessoas físicas dispostas a investir em suas propostas de
empreendimentos sociais. Também nesse ano, demos início à área de
Consultoria Empresarial, atendendo às demandas de empresas em busca
de suporte na gestão de contrapartidas sociais.
Os desafios são crescentes, sobretudo em um período de instabilidade
na economia mundial, que chegou ao Brasil no segundo semestre do ano
aqui relatado. Continua sendo um constante desafio a garantia de um
fluxo de caixa mais estável, o que vem sendo parcialmente amenizado
com o lançamento, em 2009, do Programa de Cotas.
O trabalho em rede com um expressivo número de voluntários,
empresas, funcionários e organizações do Terceiro Setor, garantiu a
harmonia e o direcionamento de esforços. Convidamos a todos a
compartilharem conosco os resultados apresentados nesse relatório.
O Instituto da Criança trabalha com vidas. Se são muitas ou
poucas, não importa, o que importa é que são vidas.
Boa leitura a todos,

Pedro Werneck
Presidente

INSTITUTO DA CRIANÇA 2008 – NOSSOS NÚMEROS
Apresentação dos Projetos Apoiados pelo Instituto da Criança
no Rio de Janeiro

Desde o início de seus trabalhos, o Instituto da Criança (IC) sempre
buscou ser o apoiador de instituições sérias, que realizam trabalhos sociais
de importância relevante nas comunidades em que atuam. Todas as
instituições apoiadas até hoje apresentam, como principal critério, o apoio
ao desenvolvimento da criança e do adolescente em situação de risco social,
tanto de forma direta quanto indireta, atuando junto aos pais.
A relação com cada Instituição é diferenciada de acordo com o
contexto no qual se apresenta a ser integrada ao Instituto da Criança, e
com

o

estágio

em

que

se

encontra

dentro

de

seu

processo

de

desenvolvimento. Abaixo apresentamos todas as instituições atualmente
apoiadas:

Instituto Vida Real – Ano 2008

Ações do IC
• Bolsas para o curso de inglês da
Cultura Inglesa;
• Encaminhamento para as
questões jurídicas da instituição;
• Espaço Cidadão – Grande procura
por parte de adolescentes e
adultos;

O Instituto Vida Real atende a 40 adolescentes, com idade entre
12 e 18 anos, que vivem em situação de risco social na
comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Atua com
programas educacionais de artesanato, grafite, reforço escolar,
informática e serigrafia.

• Articulação com novos parceiros
– Petrobrás área de TI;
• Destinação de presentes de Natal
para as crianças da instituição.

No ano de 2008, foram desenvolvidas várias atividades em
parceria com o IC que fizeram com que a instituição pudesse
adquirir fôlego para crescer ainda mais.

Conquistas em 2008
• Aprovação de todos os
alunos; sucesso do reforço
escolar;
• Boa articulação com outras
ONGs e escolas; Estão em
busca de novas parcerias;
• Auxilio de voluntários nas
questões jurídicas da
instituição.

Desafios para 2009
• Aprimoramento das condições
dos recursos humanos;
• Redução da alta dependência
financeira do IC.

Apoio do IC
• R$ 55.120 – Financeiro Direto
• R$ 23.628 – Materiais
R$ 78.748 - TOTAL
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Instituição Maria Maria – Ano de 2008

Ações do IC
• Articulação para diversos apoios
à instituição;
• Visitas rotineiras do IC;
• Destinação de presentes de Natal
para as crianças da instituição.

A Instituição Maria Maria está situada em Barros Filho, localidade
onde há escassez de recursos culturais, educacionais e de saúde.
A instituição atendeu cerca de 30 crianças e adolescentes entre
8 e 15 anos, oferecendo oficinas de informática e atividades
culturais.

Conquistas em 2008
• Indicações para o programa
Pense Alto, Rio Belleza, e para
vagas de adolescente aprendiz
nos HOTEÍS MARINA;
• Parceria com SESC/Nova
Iguaçu para apresentações
teatrais e atividades culturais;
• Aquisição da certificação no
CMDCA / RJ.

Desafios para 2009
• Reativação de algumas
atividades desenvolvidas na
instituição como lambaeróbica,
judô, jiu jitsu e capoeira;
• Conseguir implementar o
reforço escolar, não iniciado por
falta de verba;

Apoio do IC
• R$ 11.000 – Financeiro Direto
• R$ 4.257 – Materiais
R$ 15.257 - TOTAL

• Aprimoramento as condições
dos recursos humanos.

Casa da Criança - Lar São José –
Ano de 2008

Ações do IC
• Articulação de outros apoios
financeiros para a instituição;
• Espaço Cidadão;
• Campanha Renda Solidária;
• Destinação de presentes de Natal
para as crianças da instituição.

A Casa da Criança – Lar São José atua com a promoção da
educação infantil de 200 crianças de 4 meses até 5 anos e 11
meses. De todas as crianças atendidas pela Casa, metade já
saem alfabetizadas.

Conquistas em 2008
• A reforma de diversos
ambientes da Creche, como: a
varanda, o parquinho, a
cozinha, o fogão, a frente da
casa e o primeiro andar;
• O evento promovido pela
assessoria da prefeitura em
prol da Creche com o cantor
Dicró;
• A continuidade do convênio
com a Prefeitura.

Desafios para 2009
• Revisão do convênio com a
prefeitura para envio das
professoras: algumas, que
dobravam o horário de
trabalho, não tinham o perfil
para ficar com crianças;

Apoio do IC
• R$ 6.250 – Financeiro Direto
• R$ 16.000 – Financeiro Indireto *
• R$ 89.754 – Materiais
R$ 112.004 - TOTAL
* Renda Solidária, captação via CMDCA
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Associação Educacional Francisca Nubiana –
Ano de 2008

Ações do IC

• Articulação de voluntários
para ajudar nas questões
jurídicas da instituição;
• Espaço Cidadão;
• Reforma da brinquedoteca;
• Conclusão da obra do 2º piso;

A Associação Educacional Francisca Nubiana atua na promoção da
educação básica (infantil), para 250 crianças entre 2 e 6 anos
provenientes de famílias de baixa renda de oito comunidades no
município de São João do Meriti.

Conquistas em 2008

Desafios para 2009

• Estruturação do projeto “Lendo
e Navegando” que visa a
inserção de crianças da creche e
adjacências, a partir de 7 anos,
no mundo da informática e dos
livros;
• A Coordenadoria de Mulheres
de SJM destinou verba em prol
da geração de renda das
mulheres de SJM, o que
possibilitou uma renda extra
para a instituição.

• Computadores para o início do
projeto “Lendo e Navegando”;
• Manutenção do quadro de
funcionários;
• Aprimoramento das condições
dos recursos humanos;
• Retorno ao número total de
alunos da escola e,
consequentemente, dos
profissionais.

Associação Cultural Nascente Pequena –
Ano de 2008

• Destinação de presentes de
Natal para as crianças da
instituição.

Apoio do IC
• R$ 42.826 – Financeiro Direto
• R$ 12.596 – Materiais
R$ 55.422 - TOTAL

Ações do IC
• Destinação de máquinas de
costura para a instituição
através da parceria com a
Dudalina e a Silmaq.

O Projeto Fênix trabalha com oficina de comunicação
(dramatização e contação de histórias, onde o objetivo é
desenvolver o gosto pela leitura), oficina de relações interpessoais,
oficina da lógica, oficina do corpo (esporte, dança e capoeira.
Inclusive já foi realizada uma oficina de horta.) e oficina de
informática (aulas de computação), objetivando a melhora escolar
das crianças e adolescentes que participam do projeto.

Conquistas em 2008
• 20 crianças e 30 professorandos
foram impactados ao longo de um
ano de acompanhamento;
• O apoio do IC proporcionou,
além da qualidade do trabalho,
apoio psicológico e o
funcionamento da oficina de
informática;
• Parceria com a Prefeitura de
Guapimirim.

Desafios para 2009
• Aumento do número de
crianças maiores de 10 anos;
• Superação das dificuldades
operacionais do projeto;
• Recursos para melhoria do
projeto;
• Aprimoramento das condições
dos recursos humanos.

Apoio do IC
• R$ 12.000 – Financeiro Direto
• R$ 454 – Materiais
R$ 12.454 - TOTAL
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Instituto Mafer – Lar Santa Catarina –
Ano de 2008

Ações do IC
• Articulação para outros apoios
financeiros e materiais a
instituição;
• Campanha Renda Solidária;
• Mobilização para a finalização
da Obra da nova sede em abril
de 2009.

Em 2008, o Lar Santa Catarina atendeu a uma média de 30
abrigados com paralisia cerebral, encerrando suas atividades do
ano de 2008 com 26 jovens. Além dos abrigados, através de
um convênio com a promotoria, a instituição ainda recebe
apenados que cumprem pena alternativa na instituição. São 10
no total. Por esse convênio a instituição recebe pessoas para
ajudar no dia-a-dia da casa e cestas básicas.

Conquistas em 2008

Desafios para 2009

Apoio do IC

• Construção da nova Sede do
LSC quase finalizada;

• Recursos para o pagamento da
folha de funcionários da
instituição no primeiro semestre;

• R$ 300.445 – Financeiro Direto

• Aumento do apoio financeiro;
• Capacidade de articulação para
recebimento de doações
materiais e financeiras por parte
da idealizadora da Instituição;

• Solução para a morosidade na
renovação do convênio com a
FIA;

• Novos voluntários;

• Busca de novos convênios com
governos estadual e municipal;

• Doações materiais diversas.

• Inauguração da nova sede.

Instituto Recicla Vida – Ano de 2008

• R$ 394.950 – Financeiro Indireto*
• R$ 11.279 – Materiais
R$ 706.674 - TOTAL
* Renda Solidária, captação via CMDCA

Ações do IC
• Articulação para outros apoios
financeiros e materiais;
• Espaço Cidadão;
• Suporte à instituição como
incubadora social, indicação de
profissionais, destinação de
materiais para equipar as salas da
instituição;

O Recicla Vida atua como centro comunitário na comunidade
de Madame Machado em Itaipava e promove atividades
esportivas, educacionais e de preparação para o mercado de
trabalho para aproximadamente 400 pessoas dentre elas
crianças, adolescentes e adultos.

Conquistas em 2008

• Destinação de presentes de Natal
para as crianças da instituição.

Desafios para 2009
Apoio do IC

• Obtenção de móveis e
utensílios para estruturar a sede;
• Apoio do IC em todos os
sentidos;
• Início do Espaço Cidadão na
instituição;
• Início das atividades em menos
de um ano de planejamento;
• Apoio administrativo e jurídico,
tendo o IC como incubadora
social.

• Ganho de experiência
operacional;
• Soluções para as dificuldades
encontradas na primeira
experiência no curso
profissionalizante para
cabeleireiro;
• Início do curso de capacitação
profissional em Hotelaria;
• Estruturação do laboratório de
informática.

• R$ 4.500 – Financeiro
• R$ 56.143 – Materiais
R$ 60.643 – TOTAL
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Apresentação dos Projetos do IC de São Paulo

O IC iniciou sua atuação na capital paulista em 2006, apoiando
exclusivamente o Abrigo Reviver. Mais tarde este apoio foi estendido
também ao Centro Comunitário Ludovico Pavoni.
Abaixo um resumo destas instituições e da atuação do IC nas
mesmas:

Centro Comunitário Ludovico Pavoni –
Ano de 2008 (SP)
O Centro Comunitário Ludovico existe desde 1995, é um
espaço de educação não formal que atende as crianças e
adolescentes das comunidades do Real Parque e Jardim
Panorama. O Ludovico atendeu a 135 crianças de 0 a 14
anos, divididos nos seguintes projetos:
Pirilampo - projeto composto por atividades para crianças
de 04 a 10 anos (período da manhã)
Crescer – projeto composto por atividades para
adolescentes de 11 a 14 anos (período da tarde)

Conquistas em 2008
• Reformas na instituição;
• Aplicação de Reike por
voluntários uma vez por
semana;
• Maior envolvimento de
voluntários;

Desafios para 2009
• Redefinição do modelo de
parceria com o IC.

Ações do IC
• Apoio na realização da Festa
Junina;
• Doação semanal, por voluntários
do IC de verduras e pratos, além
da organização de uma Maratona
de Distribução de Brinquedos
(Campanha realizada no Dia das
Crianças);
• Doação de recursos para reforma
da Instituição e para compra de
uma câmera digital;
• Indicação de voluntários para
apoio na realização de eventos;
• Patrocínio da oficina de bordados
com as mulheres da comunidade
(arcando com os custos da oficina
e com o material);
• Realização do curso de bijuterias
para as crianças.

Apoio do IC
• R$ 65.230 – Financeiro Direto
R$ 65.230 - TOTAL
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Obras Promocionais do Cristo Ressuscitado
Abrigo Reviver – Ano de 2008 (SP)

Ações do IC
• Apoio Financeiro do IC para

reforma do 2º andar e telhado da
instituição;
• Campanha do Dia das Crianças –
Maratona de Brinquedos;
• Campanha de Natal - destinação
de presentes de Natal para as
crianças da instituição;
• Maior envolvimento de
voluntários.
A instituição, fundada em 01/04/1988, é uma sociedade civil beneficente sem fins
lucrativos. A entidade tem um trabalho de Assistência Social dirigido às famílias e à
comunidade, com destaque para a educação e atendimento à criança e ao adolescente.
Tem como objetivo abrigar provisória e excepcionalmente 40 crianças e adolescentes
cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados.
Proporcionam às crianças e aos adolescentes a assistência, proteção e cuidados com a
saúde, suprindo suas necessidades básicas de acordo com cada faixa etária. Dessa
forma, acreditam possibilitar seu desenvolvimento físico, psicológico e social, conforme
assegurado nos direitos contidos no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente.

Conquistas em 2008

Desafios para 2009

• Convênio com a Prefeitura
Municipal de São Paulo;

• Aperfeiçoamento da gestão
financeira da instituição;

• Reforma na estrutura física do
imóvel;

• Busca de oportunidades
para adolescentes residentes;

• A busca pelo restabelecimento
dos vínculos familiares;

• Ampliação da parceria com
o IC.

Apoio do IC

• R$ 94.646 – Financeiro Direto
R$ 94.646 - TOTAL

•Inclusão de jovens no mercado de
trabalho através da lei do aprendiz.

Apresentação dos Programas do Instituto da Criança

Ao longo do tempo, o IC percebeu que o apoio dado no âmbito dos
projetos não bastava para cuidar adequadamente das crianças e jovens
atendidos. Percebeu-se não haver condições ideais dentro de seus lares,
sendo então estruturado o Espaço Cidadão.
Mais tarde o IC descobriu também uma vocação inata: ajudar os
integrantes de sua vasta rede de relacionamento a contribuir com suas
próprias iniciativas sociais. A partir de 2008, o IC consolidou-se como um
celeiro para empreendedores sociais, incubando dois programas idealizados
por voluntários e voltados à educação, o Pense Alto e o Hora da Leitura.
Apresentamos, a seguir, as iniciativas e resultados dos Programas em
2008:
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Espaço Cidadão

Em 2008

Ações do IC
• Contratação de consultoria
Psicopedagógica para ajudar
na reformulação dos novos
cadernos;
• Confecção de banners,
certificados e uniforme para a
equipe;
• Reformulação da
metodologia de avaliação;

O Programa foi idealizado nas reuniões semanais do IC e seu programa piloto
realizado no Lar São José, em 2002, onde identificamos a necessidade de prover
aos pais das crianças noções básicas de educação e cidadania, possibilitando o
desenvolvimento integral das crianças.

• Mobilização de dezenas de
voluntários como
palestrantes.

Apoio do IC

O Espaço Cidadão, em 2008, teve um importante momento de consolidação de
suas práticas de reflexão e reformulação das avaliações, de seus procedimentos e
resultados. Novos mecanismos e instrumentos foram criados e implementados.

• R$ 20.269 – Financ.
Direto

Durante o ano, totalizamos 1.181 pessoas atendidas, contando com a ajuda de 60

• R$ 75.000 – Patrocínio

voluntários envolvidos, distribuídos pelos 14 pólos existentes entre RJ e SP.

• R$ 7.257 – Materiais
R$ 102.526 – TOTAL

Pontos Fortes

Desafios para 2009

• Estruturação de um grupo de
trabalho voluntário para discussão
e reestruturação dos cadernos e
materiais pedagógicos;
• Aprimoramento da mensuração
do impacto;

Patrocínio Integral
Ago/08 – Jan/09

• Melhoria da estrutura física
das salas;
• Ação para evitar o atraso dos
participantes ao horário de
inicio das aulas;
• Patrocínio para o Programa.

• Voluntários comprometidos;
• Parceria com o novo pólo:
Instituto Reação.

1º semestre de 2008

2º semestre de 2008

Pólos

1ª turma de
2008

2ª turma de
2008

3ª turma de
2008

4ª turma de
2008

Total de 1.181
participantes em 2008

Vida Real

30

29

30

35

124

Itaboraí

35

25

35

28

123

Francisca Nubiana

25

25

30

35

115

Recicla Vida

25

21

35

30

111

Solar

25

25

30

30

110

CPB

25

25

30

30

110

CEDO

25

25

29

29

108

São Paulo

------

25

30

35

90

Lar São José

------

------

30

35

65

Canoas

------

------

30

30

60

Reação

------

------

30

29

59

Estácio de Sá

------

------

34

22

56

SER Alzira

25

25

------

------

50
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Pense Alto

Em 2008

Ações do IC
• Participação de todas as etapas
de seleção do programa;
• Acompanhamento das ações
desenvolvidas;
• Captação de voluntários;
• Realização do 1º Workshop –
definição das diretrizes;

No ano de 2008, através da parceria do IC com o voluntário
Rodrigo Goecks foi desenvolvido um novo programa voltado
para a inserção de jovens no mercado de trabalho na área de
vendas, nomeado Pense Alto.
Em 2008, 22 alunos se formaram e 30% foram empregados.
Com a análise deste piloto serão definidos o plano de trabalho
e os desafios do ano de 2009.

Pontos Fortes
• A motivação dos jovens
pela área de vendas;
• Melhoria no
desempenho escolar;
• Comprometimento dos
voluntários;

• Incubadora social do Programa.

Apoio do IC
• R$ 50.000 – Patrocínio
R$ 50.000 - TOTAL

Desafios para 2009
• Inserção de todos os jovens
no mercado de trabalho,
dificultada pela baixa
escolaridade de alguns;

Patrocínio Integral

• Aprimoramento da
mensuração do impacto.

• Início de um piloto com
patrocínio integral.

Hora da Leitura

Em 2008

Ações do IC
• Arrecadação de mais de 4 mil
latas de leite em pó e mil livros
infantis no show da cantora
Maria Rita;
• Aniversários beneficentes;
• Feijoada beneficente - O
evento foi comandado pelo
colaborador do IC Berto Filho e
contou com a participação da
ONG O’Surfe e da Casa do
Menor;

O IC, atuando como incubadora social, possibilitou à economista
Priscila Mendes, voluntária, a criação e implementação do Programa
Hora da Leitura, que tem como objetivo despertar nas crianças o
prazer da leitura. Aproximando a criança do livro, seu interesse pela
leitura aumenta, criando um hábito para toda a vida.
Em 2008, o Programa atendeu a 412 crianças e arrecadou 7.779
livros. A análise deste piloto possibilitou a definição do plano de
trabalho visando atingir as metas de 2008 e traçar os desafios para
2009.

Pontos Fortes

Desafios para 2009

• Percepção do interesse
das crianças pela leitura;

• Aumentar a participação dos
responsáveis;

• Melhoria do
desempenho escolar;

• Conseguir uma maior média
de frequência às mediações;

• Um leitor mirim
escreveu um livro infantil
durante as mediações.

• Preencher o grande número
de vagas disponíveis.

• Patrocínio da Brasil Telecom;
• Arrecadação de livros na
Operação Sorriso e na Casa Cor.

Apoio do IC
• R$ 12.000 – Patrocínio
• R$ 382 – Serviços
• R$ 27.535 – Materiais
R$ 39.917 - TOTAL

Patrocínio Parcial
Ago/08 – Jan/09
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Apresentação dos Programas Internacionais Apoiados pelo
Instituto da Criança
O IC apoia também programas internacionais atuantes no Brasil. A
Operação Sorriso contou com o suporte do IC e de sua rede de
relacionamento em sua recente vinda ao Rio de Janeiro, em agosto de
2008. Abaixo, apresentamos algumas ações do Intituto neste Programa:

Operação Sorriso/2008

Ações do IC

 Envolvimento de voluntários para os dias de
duração da operação;
 Envolvimento de parceiros do IC como:
- Zamboni - no processo de destinação de alimentos e
verba para a OS no Rio de Janeiro;
- Marinha do Brasil, Comissaria Rio e Aeronáutica –
para auxiliar durante a operação;
- Instituto Fazer - doação de alimentos;
- Agencia 3 na Pauta;
 Doação de latas de leite em pó, alimentos, recursos
e apoio institucional por parte do IC;
 Participação das instituições apoiadas pelo IC;
 Participação dos hotéis da ABIH-RJ através da
doação de roupas de cama e banho do Programa
Recolher.
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Análise das Entradas de Recursos no Instituto da Criança

1

Receitas Totais (R$)
São todos recursos captados pelo IC. Abaixo o perfil das
captações nos dois últimos anos:

* São receitas de captações feitas pelo IC direcionadas diretamente para as Instituições Apoiadas
** Doações em produtos ou serviços pró-bono

2008
Receitas Financeiras
Receitas Não-Financeiras

774.374,62
26%

2.193.838,83
74%

2008 x 2007

Receitas Financeiras Diretas
2008

Receitas Financeiras Indiretas

R$ 2.968.213,45

Receitas Não-Financeiras

26%
2007
R$ 1.605.412,97

37%

58%
48%

16%
15%
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1.1 Receitas Financeiras (R$)
A evolução das Receitas Financeiras por tipo de captação:

2008
Receitas Financeiras Diretas

482.950,00
22%

Receitas Financeiras Indiretas

1.710.888,83
78%
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1.1.1 Receitas Financeiras Diretas
São consideradas Receitas Financeiras Diretas aquelas feitas
diretamente em conta do IC.

1.1.1.1

Receitas Financeiras Diretas ao ICRJ

2008
248.348,48

263.000,00
2.816,71
68.015,42
33.038,08
34.583,67
32.825,65
1.000,00

505.121,20

Doadores PF
Doadores PJ
Doadores PJ OSCIP
Cotistas
Doadores Não-Identificados
Captações IC - Eventos
Captações IC - Parceiros
Consultoria
Outras Receitas
Patrocínios

70.000,00

1.1.1.2

Receitas Financeiras Diretas ao ICSP

2008
36.555,01
1.000,00
20.784,00

Doadores PF
Doadores PJ
Doadores Não-Identificados
Captações IC - Eventos

180.760,00
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1.1.1.3

Receitas Financeiras Diretas aos Programas

1.1.2 Receitas Financeiras Indiretas
Receitas Financeiras Indiretas são as captações que o IC
realiza, mas que são direcionadas diretamente às contas das
instituições apoiadas. A seguir a evolução destas captações nos
últimos 6 anos:

793.375,85

800.000
700.000
600.000

482.950,00

500.000
400.000
234.340,72
300.000

176.906,57

200.000
100.000

25.500,00
21.500,00

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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1.2

Receitas Não-Financeiras (R$)
Doações em produtos ou serviços pró-bono enquadram-se
neste tópico. Estas doações são estimadas de forma
conservadora ou, se for o caso, contabilizadas pelo valor da
nota:

Doações Materiais

291.083,10

Doações de Serviços

483.291,52

Receitas Não-Financeiras

2008
774.374,62

2007
752.963,77

1.2.1 Doações Materiais
1.2.2 Doações de Serviços
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Análise das Aplicações de Recursos pelo Instituto da Criança

No ano de 2008 o IC manteve em funcionamento seu escritório
central no Rio de Janeiro e um escritório em São Paulo. O IC visa
sempre a otimização da utilização de seus recursos, tentando
distribuir os mesmos da forma mais adequada, tendo em vista as
ações que realiza.

2

Aplicações de Recursos (R$)

1.945.600,80
75,1%

143.264,45
5,5%
429.497,22
16,6%
500.737,17
19,3%

71.239,95
2,8%

Projetos Apoiados

Programas IC

Despesas Administrativas IC RJ

Despesas Administrativas IC SP

A área em vermelho representa os recursos utilizados na administração do IC
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2.1

Despesas Administrativas

A manutenção das equipes nos escritórios do RJ e de SP são
fundamentais para que o IC execute a sua missão, dando apoio
administrativo, financeiro e encaminhamento jurídico aos projetos
apoiados. O IC SP ainda segue com gastos bem menores que o IC
RJ, visto que ainda está em seu segundo ano de operação.

2.1.1 Despesas Administrativas IC RJ

12.727,35
3,0%

4.849,00
1,1%

5.873,34
1,4%
Despesas com Pessoal ICRJ
1.025,02
0,2%

69.690,63
16,2%

Serviços ICRJ
Impostos ICRJ

3.818,77
0,9%

Despesas Administrativas ICRJ

16.702,82
3,9%

Gastos com Divulgação ICRJ
Gastos com Campanhas e Eventos ICRJ
314.810,29
73,3%

Despesas Financeiras ICRJ
Outros ICRJ

2.1.2 Despesas Administrativas IC SP
1.103,55
1,5%

Despesas com Pessoal ICSP
Serviços ICSP

18.698,46
26,2%

25.041,16
35,2%

Impostos ICSP
Despesas Administrativas ICSP
Gastos com Campanhas e Eventos
ICSP

3.200,00
4,5%
22.897,55
32,1%

299,23
0,4%

Despesas Financeiras ICSP
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2.2

Investimentos Sociais

2.2.1 Custos dos Programas IC
2.2.1.1

Espaço Cidadão

Despesas com Pessoal EC
23.845,30
31.067,36

Despesas Administrativas EC
Gastos com Divulgação EC
Cesta Básica EC

3.806,20
6.689,05

2.2.1.2

Hora da Leitura

202,46
314,61

210,00

11.621,00

Despesas com Pessoal HL
Serviços HL
Despesas Administrativas HL
Gastos com Divulgação HL

2.200,00

Gastos com Campanhas e
Eventos HL
Despesas Financeiras HL

922,92

Outros HL
38.573,59

Outras Instituções HL
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2.2.1.3

64,78

Pense Alto

1.775,50
5.395,00

Despesas com Pessoal PA
Serviços PA
Impostos PA

6.776,68

Despesas Administrativas PA
Despesas Financeiras PA
Cesta Básica PA
1.395,20

8.404,80

2.2.2 Apoio Financeiro a Instituições e Projetos
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Análise da Exposição da Marca Instituto da Criança

Acessos ao Site

82.762
100.000
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60.000
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12.761
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6.000
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Análise da Exposição da Marca Instituto da Criança

INSTITUTO DA CRIANÇA 2008 – NOSSOS NÚMEROS
Agradecimento Especial a todos os colaboradores do IC

Conselho de Administração
• Pedro Werneck – Presidente
• Carlos Werneck – Vice-Presidente
• Alda Marina Campos – Diretora Executiva
Diretores
• Cesar Lynch
• Paulo Calarge Filho
• Pedro Nabuco
• Renata Werneck
Equipe IC RJ
• Alexandre Altberg – Voluntário
• Antonio Milton Braga – Coord. Administrativo e Financeiro
• Bernardo Bouças – Captação e Retenção
• Carla Teixeira – Hora da Leitura
• Cristiane Figueiredo – Assistente Financeira
• Daniel Vieira de Castro Rissin – Resultados e Informações
• Edione Cabral – Coord. Do Espaço Cidadão
• Emanuelle Baptista – Programas
• Fábio de Seixas – Volutário
• Gisela Monteiro – Coord. Voluntária de Eventos
• Guilherme Coutinho – Doações e Apoio
• Marcela Stallone – Estagiária Voluntária de Result. e Infos.
• Maria Isabel – Administrativo
• Juliana Lima – Projetos
• Priscila Mendes – Coord. Voluntária do Hora da Leitura
• Raphael Maia – Marketing
• Rodrigo Goecks – Coord. Voluntário do Pense Alto
• Vinicius Cunha – Estagiário de Marketing
• Yasser Braga – Administrativo
Equipe IC SP
•
•

Vanessa Lopo – Coord. Voluntária Geral
Mônica Shcroeder – Coord. Executiva

Equipe IC NY
•

Carolina Widmer

INSTITUTO DA CRIANÇA 2008 – NOSSOS NÚMEROS

Neste Relatório:
Coordenação Geral
Alda Marina Campos
Coordenação e Redação
Daniel Vieira de Castro Rissin
Colaboração
Carla Teixeira
Emanuelle Baptista
Juliana Lima
Marcella Stalone
Raphael Maia
Vinicius Cunha
Yasser Braga

Fazer diferença, transformar vidas
Rua João de Barros, 18 -3º andar, Leblon, Rio de Janeiro, RJ –Brasil. CEP: 22441-100
CNPJ 02744697/0001-30 I.MUNICIPAL 343.751-5
Tel/fax.: 21-2239-9555 contato@institutodacrianca.org.br www.institutodacrianca.org.br

