Balanço Social 2010
“O Instituto da Criança trabalha com vidas, se são muitas
ou poucas não importa; o que importa é que são vidas!”
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1.1 Carta do Presidente

Rio de Janeiro
Prezados,

O Instituto da Criança se consolidou como uma instituição que exercita o conceito do Empreendedorismo Social.
Propõe-se a responder à questão recorrente sobre o que cada um pode fazer para contribuir com processos de
transformação social. Assim, o Instituto se apresenta não só como uma força, mas também como um instrumento
de transformação.
Após alguns anos de atividade, o Instituto da Criança optou por aprimorar o apoio dado aos projetos, como incubadora, passando a promover, de forma mais eficaz, a integração e desenvolvimento de atividades cujas lideranças
necessitam de uma melhor orientação para aprimoramento da gestão, atendendo crianças, jovens e adultos que
vivem em uma situação de vulnerabilidade social, criando assim, novas oportunidades de progresso.
Em 2010, foi promovido o primeiro edital para avaliação dos projetos desenvolvidos nas obras sociais, que de algum
modo se relacionam com a instituição para serem patrocinados no ano seguinte. Assim, teremos uma visão do inicio, meio e fim de cada projeto. Foram contempladas nesse primeiro edital, 11 instituições, sendo nove localizadas
no Rio de Janeiro e duas em São Paulo, entre creches, centros comunitários e uma casa de assistência a vítimas de
paralisia cerebral.
Ampliou-se ainda o apoio a novas instituições, que são previamente avaliadas para serem credenciadas a receber
diversos itens materiais. Assim, contempla-se uma variedade maior de locais que necessitam de auxílio. Além disso,
são desenvolvidos três programas educacionais: Espaço Cidadão, que visa o resgate da cidadania, e é direcionado
aos pais de famílias de baixa renda; Hora da Leitura, que tem por objetivo incentivar crianças ao hábito de ler; e
Pense Alto, um programa que busca oferecer condições de inserção de jovens no mercado de trabalho na área
comercial de empresas. O Instituto mantém ainda uma parceria com a Brazil Foundation, uma organização norteamericana que apoia projetos sociais no Brasil.
A partir de 2008, o Instituto da Criança iniciou uma nova área de atuação, oferecendo serviços de consultoria a
empresas para a prática do Investimento Social Privado e da Responsabilidade Social Corporativa. E em dezembro
de 2010, o Instituto ampliou suas atividades desenvolvendo também a prestação de serviço em assessoria e consultoria em Voluntariado Empresarial para as empresas que desejam incentivar seus colaboradores a realizarem ações
voluntárias.
Vale destacar ainda que, a partir de fevereiro de 2011, unimos os esforços junto a um grupo de voluntários que buscava formalizar ações voltadas às vítimas das enchentes da Região Serrana do Rio, iniciando o projeto Minha Ajuda
- Sua Casa. O propósito é fornecer ‘kits’ às famílias que ainda possuem suas casas, porém perderam seus pertences.
Os kits são compostos por: geladeira, fogão, máquina de lavar, mesa, cadeiras, cama de casal, cama de solteiro, jogos
de roupa de cama e banho, travesseiros, aparelho de jantar, conjunto de copos e talheres, liquidificador, ferro de
passar roupa, jogo de panelas.
Já a segunda ação iniciada do projeto representa a possibilidade da retomada das atividades profissionais exercidas
por oficinas de costura e mecânica, panificadora, carpintaria, entre outras atividades de geração de renda. Deste
modo, oferecemos aos profissionais novas ferramentas e equipamentos.
É desta forma, com espírito empreendedor, transparência e muita articulação social, que o Instituto da Criança tem
construído sua trajetória, trilhando caminhos impossíveis junto àqueles que andam sós, avançando, assim, em busca
de um mundo mais justo.
Pedro Werneck
Presidente
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1.2 Sobre o Instituto

QUEM SOMOS

O Instituto da Criança é uma instituição do Terceiro Setor que exercita o conceito de Empreendedorismo Social.
Propõe-se a responder à questão recorrente sobre o que cada um pode fazer para contribuir com processos de
transformação social e com o desenvolvimento sustentável.
Em 1994, o Instituto iniciou suas atividades de modo informal e, no decorrer desses anos, evoluiu e se consolidou
como uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - sem fins lucrativos. Apoia instituições
sociais existentes, realiza programas de educação, atua como incubadora social para novos programas e
instituições, além de apoiar empresas no exercício da responsabilidade social no Rio de Janeiro e em São Paulo.

MISSÃO
Promover a sustentabilidade de projetos e obras sociais, oferecendo apoio administrativo, financeiro e
encaminhamento jurídico.
Com isso, pretende contribuir para o desenvolvimento humano, social e econômico de crianças, adolescentes
e suas famílias transformando a realidade em que vivem.

VISÃO
Ser agente de mudança para a construção de uma sociedade igualitária, através do respeito à cidadania e do
aprimoramento da qualidade de vida de todos.

OBJETIVOS
• Formar cidadãos e integrá-los à sociedade;
• Oferecer as bases necessárias para facilitar o acesso à educação;
• Conscientizar a sociedade da importância da igualdade de oportunidades;
• Incentivar empresas a investir na área social;

• Fortalecer o papel de agentes de transformação da cultura dos participantes da rede do Instituto, objetivando
uma nova atitude frente às questões sociais;
•

Promover práticas de sustentabilidade.
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O QUE FAZEMOS

Em 2010, o Instituto da Criança apoiou 9 projetos sociais, entre eles abrigos, creches e casas de assistência
a pessoas vítimas de paralisia cerebral. Além de seus três Programas Educacionais: Espaço Cidadão, de resgate
da cidadania, focado na orientação aos pais; o Hora da Leitura, um programa extracurricular, que tem por
objetivo incentivar a leitura infanto-juvenil em regiões de vulnerabilidade social e o Pense Alto, um programa
de inserção de jovens no mercado de trabalho, além de outros programas especiais como; Operação Sorriso,
Renda Solidária, Children Call to Action e Programa Recolher.

COMO FAZEMOS
• Captamos recursos junto a pessoas físicas e jurídicas através de doações permanentes e doações esporádicas;
• Promovemos e incentivamos a realização de eventos em prol do Instituto da Criança;
• Captamos recursos no exterior através de uma ação permanente, chamada Children’s Call to Action
fornecendo incentivo fiscal aos doadores, iniciada em 2005 nos EUA, em parceria com a Brazil Foundation
www.brazilfoundation.org, uma organização sediada em Nova Iorque, cuja missão é gerar recursos para os
programas que promovem mudança social no Brasil;
• Acompanhamento periódico de todos os processos em Reunião Social, aberta ao público, com a presença de
parceiros, financiadores, lideranças comunitárias, voluntários e empreendedores sociais.

TRANSPARÊNCIA
Todas as ações são realizadas com absoluta transparência, com auditoria anual pela PricewaterhouseCoopers,
por meio de relatórios no site, no qual o investidor pode conferir a gestão dos recursos. O Instituto da Criança
também é certificado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

HISTÓRICO
O Instituto da Criança foi fundado oficialmente em 1998 pelos irmãos Pedro e Carlos Werneck que, desde 1994,
junto a um grupo de amigos, já organizavam ações de apoio a projetos voltados a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social. Após alguns anos de atividade, o Instituto da Criança optou por aprimorar
o apoio dado às instituições, inicialmente de cunho assistencialista, para uma forma mais eficaz de integração
à sociedade e geração de oportunidades para crianças, jovens e adultos.
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1.3 Onde Atuamos

R

io de Janeiro: Nosso escritório central e a maior parte dos projetos
apoiados estão localizados no Rio de Janeiro. Contamos ainda com

a ajuda de colaboradores e voluntários de outras localidades do Brasil.
O escritório do Instituto está em funcionamento desde 1998 e conta
com funcionários e voluntários.

S

ão Paulo: Em 2006, ampliamos nossa rede de apoiadores e
voluntários, o que permitiu a abertura do Instituto através do

apoio a duas Obras Sociais nesta cidade, mobilizando o cumprimento
de nossa missão, não mais exclusivamente no Rio de Janeiro.
Atualmente, contamos com um escritório e equipe local.

N

ova Iorque: Um importante passo para alcançarmos nossa
missão de transformar vidas foi dado em outubro de 2005. O

Instituto da Criança realizou um evento para 60 pessoas em Nova
Iorque e lançou o Children’s Call to Action - CCTA - , um programa
internacional para arrecadar fundos destinados aos projetos apoiados
pelo Instituto no Brasil.

Balanço Social 2010 - Instituto da Criança
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1.4 Programa de Cotas e
Cotistas do IC

C

riado em 2009 o Programa de Cotas do Instituto da Criança tem o objetivo de atender a crescente
demanda no meio empresarial pela prática da Responsabilidade Social Corporativa.

Nos últimos anos, com o aumento na expectativa por parte dos sócios, consumidores, funcionários e
fornecedores, além das demais partes interessadas no negócio, as empresas passaram a considerar
em suas estratégias e ações empresariais a inserção do chamado lucro social.
Para o Instituto da Criança, a implementação do Programa de Cotas significou a conquista da estabilidade
de arrecadação financeira mensal, o que trouxe mais segurança à sua operação, ampliando de forma
expressiva suas ações sociais.
Através do Programa de Cotas, o Instituto da Criança compartilha seus resultados sociais e sua reputação
com as empresas parceiras, integrantes do grupo de Cotistas. Desta maneira, torna-se uma resposta
efetiva a todas as empresas que desejam investir em Responsabilidade Social, de forma simples, ágil
e eficiente.

COTISTA

INVESTIMENTO MENSAL

Diamante

R$ 15.000,00

Ouro

R$ 10.000,00

Prata

R$ 5.000,00

Bronze

R$ 1.000,00

Mantenedor
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Cotistas do IC

Cotistas Ouro, Prata e Bronze
As seguintes empresas participam como cotistas Ouro, Prata e Bronze, compartilhando como
co-responsáveis os resultados a seguir demonstrados.

Ouro

Prata

Bronze
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2. Instituições Apoiadas
2.1 Lar Santa Catarina
2.2 Recicla Vida
2.3 Lar São José
2.4 Francisca Nubiana
2.5 Nascente Pequena

2.6 Vida Real
2.7 Maria Maria
2.8 Abrigo Reviver
2.9 Nossa Turma
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2.1 Instituto Mafer

Lar Santa Catarina
Petrópolis - RJ

O

Lar Santa Catarina atendeu em regime de abrigo, 33 crianças e adolescentes com deficiência física e mental. Em 1995,
a Instituição iniciou suas atividades na cidade de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. A maioria
dos beneficiários não possui família e encontra-se em situação de vulnerabilidade social, sendo encaminhados pelo Poder
Público ao Lar Santa Catarina que, através de infra-estrutura adequada e tratamento especializado, garante todos os
cuidados necessários ao seu bem estar.
APOIO DO INSTITUTO
Apoiado há:

Desde 1996, os fundadores do Instituto da Criança apóiam o Lar
Santa Catarina, fornecendo recursos financeiros e materiais, suporte
administrativo, encaminhamento jurídico e apresentando a Instituição
para empresas e pessoas dispostas a contribuir.
Ao longo desses anos, o Instituto também obteve recursos para o Lar
Santa Catarina, através da Campanha Renda Solidária, que é realizada
permanentemente com o intuito de motivar pessoas físicas e jurídicas a utilizar recursos
que seriam destinados ao pagamento do Imposto de Renda para financiar projetos
sociais, por meio do FIA – Fundo para Infância e Adolescência.
Em 2004, o IC investiu na aquisição de um terreno e mobilizou recursos para construção
da nova sede do Lar Santa Catarina, que foi concluída em 2009.

Desafios para 2011

Conquistas em 2010
• Conclusão das obras da nova sede;
• Obras para devolução da antiga sede conforme
determinação contratual;
• Devolução da antiga sede;
• Mudança para a nova sede;
• Obtenção de recursos junto à Loterj;
• Obtenção de móveis, utensílios e equipamentos,
através de recursos provenientes de convênio
com a Loterj;
• Obtenção de recursos junto à CIA de Seguros
Aliança Brasil;
• Conquista de novos parceiros;
• Renovação dos Convênios com a FIA e a Secretaria
de Assistência Social e Direitos Humanos ;
• Aprovação do Projeto “Minha Casa” no Edital de
Projetos do Instituto da Criança.

• Acolher 35 crianças e jovens portadores de
deficiência física e mental no Projeto “Minha Casa”;
• Promover saúde e cidadania aos beneficiários;
•Garantir o direito à educação e lazer aos
assistidos;
• Estimular o desenvolvimento bio-psico-social;
•Favorecer a integração dos acolhidos com a
família e a sociedade;
•Construção de sala na área externa para
desenvolvimento de novos projetos junto a
comunidade;
•Aquisição de transporte próprio;
•Implementação de novos Projetos para
atendimento da comunidade local;
• Criação de um Fundo de reserva para cobrir as
despesas nos meses de atraso no pagamento do
recurso.

Investimento Social do IC

Ações do Instituto
• Reforma e devolução da antiga sede ao
proprietário;
• Concretização do Convênio com a Loterj,
que possibilitou a aquisição de mobiliário,
equipamentos e diversos utensílios, totalizando
um investimento de R$ 82.273,59;
• Campanha Renda Solidária que arrecadou
R$ 466.753,00 para o FIA de Petrópolis, recurso
que, em parte, será aplicado nos projetos da
instituição em 2011;
• Doações materiais nas campanhas de Páscoa, do
Dia das Crianças e de Natal;
• Divulgação e encaminhamento de pessoas físicas
e jurídicas a conhecerem o Lar;
•Doações de produtos e materiais através de
pessoas da rede do Instituto da Criança.

Depoimento
“Falar do Instituto da Criança é falar do
melhor parceiro que o Lar Santa Catarina
tem. Desde 1996, o Instituto faz parte de
nossa história e esteve presente em todos
os momentos, nos mais difíceis e nos mais
felizes, nas maiores dificuldades e nas
melhores conquistas”.
* valor captado através do programa Renda Solidária
em 2009 e utilizado em 2010.
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Presidente do Lar Santa Catarina
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2.2 Instituto

Recicla
R
i l Vid
Vida
Itaipava - RJ

www.reciclavida.org.br

E

m 2008 o Instituto Recicla Vida iniciou suas atividades, com o apoio do Instituto da Criança, em seu propósito de
incubadora social e, desde então, a Instituição desenvolve iniciativas sociais em Itaipava, distrito de Petrópolis, na região
serrana do Estado do Rio de Janeiro. O Instituto Recicla Vida desenvolve atividades socioeducativas, como aulas de balé,
esportes, capoeira e inglês e, oferece ainda, cursos profissionalizantes, como curso de manicura, cabeleireiro e informática.
Em 2010, cerca de 515 pessoas foram beneficiadas pelos projetos da Instituição.

APOIO DO INSTITUTO
Apoiado há:

Através da articulação do Instituto da Criança, o Instituto Recicla Vida
recebeu doação de computadores e de máquinas de costura, além de
diversos itens utilizados pelas crianças e adolescentes nas atividades
esportivas. O trabalho do Instituto oportunizou ainda a realização de
eventos e campanhas beneficentes com a finalidade de captar recursos.
Buscou também aproximar parceiros da rede hoteleira da região,
objetivando consolidar novos apoios na execução do curso de formação profissional
nesse setor.

Conquistas em 2010

Desafios para 2011

• Conquista de novos parceiros para garantia da

• Atender à 220 crianças e adolescentes de 0 à 17
anos em oficinas de esportes, balé, informática
e inglês.
• Favorecer o desenvolvimento bio-psico-social
dos beneficiários.
• Contribuir para redução dos índices de evasão
escolar e repetência.
• Aumentar a qualificação de jovens para a busca
de um emprego.
• Manter o crescimento da instituição e a
qualificação técnica da equipe.
• Conquistar novos parceiros para garantia da
sustentabilidade dos projetos.
• Construir a nova sede.
• Implantar novas oficinas e cursos: cabeleireiro
profissional, marketing, gestão de negócios, entre
outros.
• Ampliar o quadro de funcionários.
• Inserir beneficiários no mercado de trabalho.

sustentabilidade dos projetos.
• Implantação de novas oficinas e cursos.
• Consolidação de novo sistema de gestão das
informações da Instituição.
• Capacitação e qualificação da equipe técnica
responsável pelos projetos.
• Criação de rede social: associação de moradores,
posto de saúde, escolas, entre outros.
• Aprovação do Projeto “Reciclagem Social” no
Edital de Projetos do IC.

Ações do Instituto
• Reforma da quadra esportiva.
• Articulação de parceiro que doou mobiliário
e equipamentos para a composição da Sala da
“Oficina de Beleza”, onde são realizados cursos
profissionalizantes de cabeleireiro e manicura.
• Doação de recursos financeiros para custeio
de parte das despesas administrativas e apoio
às oficinas.
• Doações materiais nas campanhas de Páscoa, do
Dia das Crianças e de Natal.
• Campanha Renda Solidária que arrecadou
R$466.753,00 para o FIA de Petrópolis, recurso
que, em parte, será aplicado nos projetos da
instituição em 2011.
• Doações materiais diversas, como rouparia;
alimentos; roupas de cama, mesa e banho;
brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza;
livros; informática e eletrônicos; papelaria etc.

Investimento Social do IC

Depoimento
“Dizemos que o Recicla Vida é uma instituição
que nasceu certa pela organização e estrutura
que possui. Uma parcela significativa do nosso
sucesso cabe ao Instituto da Criança, nosso
parceiro ‘de primeira hora’, que nos orientou
desde a constituição propriamente dita até a
implantação dos mais diversos projetos”.
* valor captado através do programa Renda Solidária
em 2009 e utilizado em 2010.

Isabel Maia – Instituto Recicla Vida
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2.3 Casa da Criança

Lar São José
São João de Meriti - RJ

www.larsaojose.org.br

A

Casa da Criança Lar São José é uma entidade filantrópica que, há 45 anos, atua na promoção da educação infantil.
Localizada no município de São João de Meriti/RJ, a entidade atende, em horário integral, 200 crianças, na faixa etária
de 04 meses a 06 anos, oriundos de famílias carentes da região. Além das atividades pedagógicas, o Lar São José oferece
também acompanhamento médico e psicológico às crianças e, ainda, assistência periódica às famílias, com a doação de
alimentos e outros donativos. O Lar tem como objetivo o desenvolvimento integral de
cada criança, complementando a ação da família.
APOIO DO INSTITUTO

Apoiado há:

Desde 2002, o Instituto da Criança contribui para que o Lar São José
possa melhorar o atendimento às crianças, por meio de apoio financeiro
e administrativo e, também, pela realização de eventos e campanhas
beneficentes para captação de recursos e de novos parceiros. Através
do trabalho do Instituto e da articulação de sua rede social, o Lar São
José realizou várias conquistas. Entre elas, a melhoria da alimentação das
crianças; a implantação do atendimento médico; o fornecimento de medicamentos para
as famílias; a criação da brinquedoteca e a aquisição de novos livros para a biblioteca
infantil. Preocupada também com a formação dos pais da comunidade, a equipe
do Instituto já realizou vários encontros do Programa Espaço Cidadão, fornecendo
orientações sobre diversos temas, como planejamento familiar, cidadania, relações
familiares, economia doméstica e educação ambiental.

Desafios para 2011

Ações do Instituto

• Reativação da Creche.

• Fornecer atendimento médico e psicológico a 200

• Assinatura de novos convênios para contribuir

crianças de 4 meses a 6 anos e seus familiares no

com a sustentabilidade do Lar São José.

Projeto “Criança Saudável, Criança Feliz”.

• Redução das dificuldades em receber o recurso

• Assegurar instalações adequadas para os

do FUNDEB.

atendimentos.

• Aprovação do Projeto “Criança Saudável, Criança

• Promover palestras educativas para os familiares

Feliz” no Edital de Projetos do Instituto.

das crianças.

• Celebrou convênio com a Loterj no valor de R$
11.000,00, para contratação de seis agentes de
educação.
• Aquisição de cadeiras para o laboratório de
informática.
• Doação de recurso financeiro que possibilitou
a contratação de uma médica para atendimento
das crianças.
• Articulação de parceiro (Editora Zit) que doou
cerca de 200 livros de educação infantil.
• Campanha Renda Solidária que arrecadou
R$ 24.000,000 para o FIA de São João de Meriti,
recurso que, em parte, será aplicado nos projetos
da instituição em 2011.
• Articulação de parceiro - Editora Zit - que doou
cerca de 200 livros de educação infantil.
•Doações materiais nas campanhas de Páscoa, do
Dia das Crianças e de Natal.
• Doações materiais diversas, como rouparia;
alimentos; roupas de cama, mesa e banho;
brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza;
livros; informática e eletrônicos; papelaria; etc.

Conquistas em 2010

• Promover palestras educativas para os
profissionais do Lar São José.
• Criar momentos de integração Creche-Família.
•Melhorar o espaço para atividade lúdica com
as crianças.

Investimento Social do IC

Depoimento

“O Instituto da Criança contribuiu muito no
dia-a-dia da Casa da Criança Lar São José.
Sempre que estamos com dificuldade financeira,
estão prontos para nos socorrer. Além disso,
contemplam-nos com doações diversas”.
Irmã Rita R. de Figueiredo
Casa da Criança Lar São José
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2.4 Associação Educacional

Francisca Nubiana
www.aefranciscanubiana.org.br

São João de Meriti - RJ

D

ede 1992 a Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva atua na promoção da educação infantil e na garantia de
direitos sociais. Atualmente, atende 200 crianças, na faixa etária de 3 a 6 anos de idade, oriundas de famílias de baixa
renda, de oito comunidades no município de São João de Meriti, região Metropolitana da Baixada Fluminense. Além do
atendimento às crianças, a Associação desenvolve outras iniciativas sociais, como o “Balcão de Direitos”, o Projeto “Lendo
e Navegando”, o Projeto “Mulher e Saúde” e o Programa “Espaço Cidadão”, promovido
em parceria com o Instituto da Criança. Em 2010, 2.746 pessoas foram beneficiadas
diretamente por esses projetos.
APOIO DO INSTITUTO

Apoiado há:

Desde 2007, o Instituto da Criança apóia financeira e administrativamente
a Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva. Anteriormente, em
2006, através da articulação do Instituto, a Associação encontrou parceiros
para construção do telhado do prédio da escola de educação infantil. Da
mesma maneira, em 2007, o Instituto articulou parceiros para realizar a
construção de novos banheiros e da brinquedoteca. Em 2009, o Instituto
contribuiu com a doação de materiais e mão-de-obra para construção de uma sala para
a assistente social e reforma dos banheiros masculino e feminino/infantil da Instituição.

Desafios para 2011

Ações do Instituto

• Assinatura do Convênio com o FUNDEB.

• Atender à 40 crianças e adolescentes de 7 a 14

• Redução das dificuldades em receber o recurso

anos no Projeto “Som da Vila” que oferece oficinas

do FUNDEB.

de música.

• Reestruturação de parte do espaço físico.

• Contribuir para melhoria do desempenho escolar.

• Aprovação do Projeto “Som da Vila” no Edital de

• Contribuir para aquisição de valores de cidadania.

Projetos do Instituto.

• Comprar o imóvel da sede. .

• Renovação do convênio com a Secretaria

• Dar continuidade a reforma do espaço físico.

de Estado de Agricultura Pecuária Pesca e

• Garantir a sustentabilidade dos serviços.

Abastecimento - Projeto Panela Cheia / Ceasa.

• Implantar o Projeto “Lendo e Navegando”.

• Assinatura do Termo de Responsabilidade com a

• Assinar o convênio com a Loterj.

Pró-Vida, com doação de uma kombi.

• Assinar o convênio com o FIA.

• Aprovação do Projeto “Som da Vila” no Edital de

• Aumentar a divulgação dos serviços oferecidos

Projetos do Instituto.

pela instituição.

• Articulação de parceiro Editora Zit que doou
cerca de 200 livros de educação infantil.
• Doação de ingressos para peças teatrais.
• Doação de recursos financeiros para reforma
da secretaria, área externa e fachada da sede da
instituição.
• Doações materiais nas campanhas de Páscoa, do
Dia das Crianças e de Natal.
• Campanha Renda Solidária que arrecadou
R$ 24.000,00 para o FIA de São João de Meriti,
recurso que, em parte, será aplicado nos projetos
da instituição em 2011.
• Realização do Programa Espaço Cidadão, que
atendeu 125 pais da comunidade.
• Capacitação dos educadores com a realização de
oficina sobre jogos cooperativos.
•Doações materiais diversas, como rouparia;
alimentos; roupas de cama, mesa e banho;
brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza;
livros; informática e eletrônicos; papelaria etc.

Conquistas em 2010

•Aumentar a contratação de profissionais
qualificados.

Investimento Social do IC

Depoimento
“Considero o Instituto da Criança um espaço
onde tenho percebido e apreendido grandes
oportunidade, as quais, leva-me a outros
horizontes onde me descubro transformando o
que antes parecia impossível mudar”.

Francisca Nubiana - AFENS

Balanço Social 2010 - Instituto da Criança
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2.5 Associação Cultural

Nascente Pequena

www.nascentepequena.org

Guapimirim - RJ

O

Projeto Fênix, mantido, desde 2007, pela Associação Cultural Nascente Pequena, em Guapimirim, município do Estado
do Rio de Janeiro tem como objetivo conjugar ações educativas com práticas artísticas, a fim de contribuir com a
formação educacional de crianças com dificuldades de aprendizagem ou de relacionamento. Além de atender as crianças,
o Projeto também contribui para o desenvolvimento profissional de professores em fase de formação, que realizam seu
estágio curricular na Associação, sob a orientação e supervisão de profissionais da área
de educação. Em 2010, participaram do Projeto 23 crianças, de 08 a 10 anos de idade,
e 15 estagiários do Colégio Estadual Alcindo Guanabara.
APOIO DO INSTITUTO
Apoiado há:

Desde o início do Projeto Fênix, em 2007, o Instituto da Criança oferece
apoio financeiro para compra de material pedagógico e administrativo.
Realiza Também campanhas e eventos para arrecadar doações
necessárias a manutenção das atividades.

Conquistas em 2010

Desafios para 2011

Ações do Instituto

• Elevação dos índices de aprovação dos alunos e
de participação dos pais.
• Qualificação da equipe pedagógica, por meio de
reuniões mensais.
•Desenvolvimento de novas metodologias
e estratégias visando o aprimoramento das
atividades, com a inclusão de oficinas de Yoga, e de
Sensibilização e Rodinha da Cidadania.
• Participação na Agenda 21 COMPERJ.
• O presidente da ACNP foi eleito presidente da
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho
Infantil de Guapimirim.
• Novas parcerias e convênios: Unisol e CMDCA
- Guapimirim
• Melhorias no espaço físico.
• Parceria com a Secretaria de Cultura do RJ.
• Parceria com a TVerde que colabora na divulgção
do trabalho desenvolvido.
• Aprovação no 1º concurso do Banco de Projetos
do CMDCA GUAPIMIRIM com o Projeto “Escola de
Pais – Fortalecendo os Elos Familiares” em parceria
com diversas entidades do município.
• Aprovação do Projeto “Escola de Mães
Adolescentes – Educando com Responsabilidade”
no Edital de Projetos do Instituto.

• Formar 50 mães adolescentes de 13 a 17 anos no
Projeto “Escola de Mães Adolescentes – Educando
com Responsabilidade”.
•Promover o exercício de cidadania.
• Conquistar a sede própria da Instituição.
• Realizar o Projeto Escola de Pais do CMDCA.
• Aquisição de um veículo para agilizar eventos e
transportar as doações.
• Realizar mais espetáculos com os alunos do
teatro da ACNP.
• Aumentar o quadro de associados.
• Obter apoio de empresas para o Projeto “Óleo
em Pet – O Meio Ambiente Agradece” que recolhe
óleo de cozinha usado e transforma em detergente
e sabão pastoso.
• Conseguir apoio de empresas para o Projeto
“Maquinetando” que oferece formação profissional
em corte e costura.
• Dar continuidade ao Projeto “Óleo em Pet – O
Meio Ambiente Agradece”.
• Dar continuidade ao Projeto “Maquinetando”

• Doação de recursos financeiros para pagamento
da ajuda de custo dos profissionais do Projeto
Fênix.
• Doação de recursos financeiros para aquisição de
material de apoio ao Projeto Fênix como camisetas
para os participantes, material escolar, material
pedagógico, livros e jogos educativos.
•Doações materiais diversas, como rouparia,
alimentos, roupas de cama, mesa e banho,
brinquedos, mobiliário, itens de higiene e limpeza,
livros, informática e eletrônicos, papelaria etc.
•Realização do Programa Espaço Cidadão, que
atendeu 68 pais da comunidade.
• Doações materiais nas campanhas de Páscoa, do
Dia das Crianças e de Natal.

Investimento Social do IC

Depoimento
“O apoio recebido do IC tem sido nossa grande
chance de participar de uma rede social tão
fantástica que nos possibilita entrar em contato
com outras realidades, trazendo novas formas
de crescimento. Em relação ao Projeto Fênix só
temos a registrar o ganho que foi para todos os
participantes, o respeito e o reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido”.
Maria Julieta da Mota Rossi – ACNP
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2.6 Instituto

Vida Real
Parque Maré - RJ

www.institutovidareal.org.br

O

Instituto Vida Real foi criado em 2005, com o apoio e articulação do Instituto da Criança, vem atuando como incubadora
social. Desenvolve projetos que atendem jovens de 13 a 17 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social,
moradores das comunidades do Complexo da Maré. Cerca de 300 jovens já passaram pelo Instituto Vida Real, tendo sido 100
beneficiários em 2010. A Instituição oferece oportunidades de aprendizado, através de aulas de reforço escolar, laboratório
de informática, oficinas artísticas e profissionalizantes, visando o bom rendimento
acadêmico dos jovens e a geração de trabalho e renda.

APOIO DO INSTITUTO
Apoiado há:

Desde a sua fundação, o Instituto Vida Real recebe apoio financeiro e
administrativo do Instituto da Criança, que também oferece suporte na
elaboração e implementação dos projetos. Além disso, apóia as aulas de
reforço escolar e de informática e as oficinas artísticas e profissionalizantes
através da doação de itens materiais. Realiza, ainda, campanhas e eventos
para captação de recursos e articulação de novos parceiros.

Conquistas em 2010
• Implantação do Projeto “Oficina de Serigrafia”.
• Início do planejamento junto com o Instituto
da Criança, do Projeto “Noção do Amanhã”, que
abordará o planejamento familiar e a educação
sexual dos jovens.
• Implantação da primeira turma do Projeto piloto
“Queremos Trabalhar”, de qualificação dos jovens
para a busca de um emprego.
• Implantação do Projeto “Oficina de Artes”, com
aulas de pintura.
• Construção de uma nova sala de aula.
• Conclusão das obras de melhoria do espaço físico.
• Ampliação do número de beneficiários para 70
jovens.
• Aprovação do Projeto “Aprendendo a Viver” no

Desafios para 2011

Ações do Instituto

• Atender 80 adolescentes de 12 a 17 anos no
Projeto “Aprendendo a Viver”, nas seguintes
oficinas: artesanato, desenho, grafite, informática,
reforço escolar e serigrafia.
• Diminuir o índice de evasão escolar e repetência.
• Favorecer a inserção de jovens no mercado de
trabalho.
• Concluir as reformas de estrutura e ampliação
da sede.
• Buscar a inser ção dos jovens atendidos no
mercado de trabalho.
• Viabilizar atendimento psicológico para os alunos
e familiares.
• Expandir a sede através da construção de uma
nova sala de aula.
• Promover exposição dos quadros e painéis
produzidos pelos alunos do Curso de Artes.
• Realizar parcerias com empresas que utilizam
serviços de serigrafia.

• Reforma do telhado e das salas de aula da
instituição.
• Aquisição das máquinas para implantação da
Oficina de Serigrafia.
• Doação de recursos financeiros para pagamento
de ajuda de custo aos instrutores.
• Doação de recursos financeiros para locação do
espaço físico ocupado pela Instituição.
• Doação de recursos financeiros para aquisição
de materiais administrativos e de apoio às oficinas.
• Doações materiais nas campanhas de Páscoa, do
Dia das Crianças e de Natal.
• Realização do Programa Espaço Cidadão, que
atendeu 127 adolescentes da comunidade.
• Realização de uma turma do Programa
“Queremos Trabalhar” que preparou os jovens,
preparando-os para o mercado de trabalho.
•Orientações diversas para uma melhor gestão
administrativa e aprimoramento da proposta
pedagógica.
• Orientações sobre elaboração de novos projetos
sociais para captação de recursos a fim de ampliar
e aprimorar o atendimento oferecido pela
instituição.
• Doação de ingressos para peças teatrais.
• Doações materiais diversas, como rouparia;
alimentos; roupas de cama, mesa e banho;
brinquedos; mobiliário; itens de higiene e limpeza;
livros; informática e eletrônicos; papelaria etc.

Edital de Projetos do Instituto.

Investimento Social do IC

Depoimento
“O sonho do Instituto Vida Real se realizou devido
à existência do Instituto da Criança. Nesses 7
anos, passaram cerca de 1.000 adolescentes
e jovens que encontraram aqui um lugar de
carinho, respeito e acima de tudo educação de
qualidade.”
Sebastião Araújo – Instituto Vida Real

Balanço Social 2010 - Instituto da Criança
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2.7 Instituição

Maria Maria
Barros Filho - RJ

A

Instituição Maria Maria foi criada em 2005 com o apoio do Instituto da Criança. Localiza-se em Barros Filho, comunidade
que possui um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano do município do Rio de Janeiro. Em 2010, beneficiou
60 crianças e adolescentes, de 08 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade social. A Instituição Maria Maria oferece aulas
de reforço escolar e oficina de música. Proporciona também às crianças e adolescentes vivências culturais, experiência
importante para seu desenvolvimento humano e social.

APOIO DO INSTITUTO
Apoiado há:

Desde o início das atividades, o Instituto da Criança ofereceu apoio
financeiro e administrativo à Instituição Maria Maria. Realizou também
campanhas e eventos para arrecadação de doações, que auxiliam na
manutenção de seus projetos.

Conquistas em 2010

Informações para 2011

Ações do Instituto

• Conquista de doações de recursos financeiros

• Por não ter atendido aos critérios exigidos no

• Orientações diversas para uma melhor gestão

para custeio de parte das despesas administrativas.

Edital de Projetos, a instituição não contará com

administrativa e aprimoramento da proposta

• Articulação de novos parceiros para obtebção

apoio financeiro direto do Instituto em 2011.

pedagógica.

de recursos que permitiram estruturar a equipe

• Doação de recursos financeiros em 2010 para

de atendimento.

pagamento da ajuda de custo da pedagoga da
instituição.
• Doações de materiais nas campanhas de Páscoa,
do Dia das Crianças e de Natal.
• Doação de ingressos para peças teatrais.
•Doações materiais diversas, como rouparia,
alimentos, roupas de cama, mesa e banho,
brinquedos, mobiliário, itens de higiene e limpeza,
livros, informática e eletrônicos, papelaria, etc.
• Realização do Programa Espaço Cidadão, que

Investimento Social do IC

atendeu 130 pais da comunidade.

Depoimento
“Desde o surgimento da Instituição Maria
Maria, o Instituto da Criança nos apóia tanto
financeiramente, quanto em diversos aspectos
relativos à necessidade social.“

Ana Paula Cunha – Pedagoga - Maria Maria
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2.8 Associação Cultural

Abrigo Reviver

www.abrigoreviver.org

São Paulo - SP

O

Abrigo Reviver foi fundado em 1988 e acolhe provisoriamente, 40 crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, cujos
direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados, proporcionando assistência, proteção e cuidados essenciais. O
objetivo do trabalho desenvolvido pela Instituição é formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de
exercer, de forma plena, sua cidadania. Sempre que possível, o Abrigo busca a aproximação e reintegração das crianças
em suas famílias biológicas.

APOIO DO INSTITUTO
Apoiado há:

Desde 2006, o Instituto da Criança oferece apoio financeiro e administrativo
ao Abrigo Reviver. Em 2008, o Instituto também financiou a reforma de
parte do prédio da Instituição.
Em 2010, aproximou a empresa Goldfarb, o que viabilizou o início de uma
reforma estrutural e a construção de novos espaços para instituição.

Conquistas em 2010

Desafios para 2011

• Conquista de novos parceiros para garantia da

• Concluir a reforma promovida em parceria com

• Acompanhamento técnico.

sustentabilidade dos projetos.

a empresa Goldfarb.

• Doações de brinquedos e mobiliário.

• Início do Projeto de Reforma do prédio do Abrigo

• Ampliar o número de apoiadores financeiros para

• Viabilização da parceria com a Goldfarb para

II em parceria com a empresa Goldfarb.

dar fim ao deficit orçamentário.

reforma do prédio.

Ações do Instituto

• Redução do déficit orçamentário.

• Implantar o Projeto “Educar para Transformar”

• Aproximação de novas empresas e pessoas físicas

• Reestruturação da gestão da instituição.

em parceria com o Instituto.

dispostas a contribuir para o desenvolvimento da

• Inserção de adolescentes atendidos no mercado

• Promover auditoria contábil.

instituição.

de trabalho.
• Ampliação das reinserções dos atendidos em suas
famílias de origem ou substitutas.

Investimento Social do IC

Depoimento
Investimento Financeiro
Direto
Total: R$ 13.910,00

“O Instituto da Criança colabora com o Abrigo
Reviver na profissionalização da gestão para
captação de recursos, no contato com a
sociedade civil, na exposição do abrigo de
maneira profissional para a comunidade em que
se desenvolve”.
Humberto Antônio Ludovico - presidente do
Conselho Fiscal do Abrigo Reviver

Balanço Social 2010 - Instituto da Criança
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2.9 Associação

Nossa Turma

São Paulo - SP

www.associacaonossaturma.com

A

Associação de Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma está localizada nas instalações da CEAGESP, tendo sido
criada em 1998 pela direção, em conjunto com os permissionários e outros voluntários. O público-alvo dos projetos
da Associação Nossa Turma são crianças e adolescentes em situação de risco social, moradores das comunidades: Favela da
Linha, Favela do Nove e nos prédios do Cingapura. A Instituição oferece atividades socioeducativas, como educação infantil,
reforço escolar, esportes, além de atuar como núcleo comunitário, desenvolvendo
projetos de alfabetização de adultos, inclusão digital, cursos profissionalizantes e
atendimento em saúde.
APOIO DO INSTITUTO
Apoiado há:

Desde 2008, o Instituto da Criança é parceiro da Associação Nossa Turma
com a realização do Programa Espaço Cidadão. Em 2010, o Instituto
também passou a oferecer apoio financeiro, administrativo e suporte
aos projetos sociais da Instituição. Além disso, viabilizou a construção
do relatório de contas descrevendo de forma clara e objetiva as ações
e aplicações dos recursos. A partir de então, o Instituto articulou a
aproximação do principal patrocinador da associação demonstrando a amplitude e
importância da continuidade do apoio que estava em via de ser encerrado.
Diante de tal esclarecimeto o patrocínio se manteve renovado.

Desafios para 2011

Conquistas em 2010

Ações do Instituto

• Captação de recursos para proporcionar um

• Capacitação dos funcionários.

• Doações materiais: mobiliário, brinquedos e

atendimento cada vez mais digno à comunidade

• Ampliação do número de parceiros financeiros

computadores.

atendida.

com foco nos permissionários do CEAGESP

• Apoio ao Grupo de Voluntários da Instituição.

• Contratação de novos profissionais.

• Implantação dos projetos ‘Palavras do Amanhã”

• Ampliação do número de parceiros da instituição.

• Ampliação do número de parceiros técnicos

e “Orientando Pequenos Gigantes” em parceria

para oferecimento de novas oficinas as crianças

com IC.

atendidas.

• Implantação do Laboratório de Informática com

• Reforma do laboratório de informática.

cursos abertos a comunidade.

• Construção do primeiro relatório de prestação

• Efetivação do plano de comunicação e captação

de contas e atividades.

de recursos da Organização.

“Laboratório de Educação Digital”.

• Aproximação com a direção do principal

• Implantação do curso de DJ para adolescentes

• Construção do primeiro relatório de prestação

patrocinador, o CEAGESP.

e jovens.

de contas e atividades.

• Aproximação de novas empresas.
• Promoção da continuidade do suporte financeiro
oferecido pelo CEAGESP.
• Apresentação de novos voluntários.
• Aprovação dos três novos projetos “Palavras
do Amanhã”, “Orientando Pequenos Gigantes” e

• Promoção da aproximação com a direção do

Investimento Social do IC

principal patrocinador, o CEAGESP.

Depoimento
“Em 2010, a Associação Nossa Turma escreveu
três Projetos muito importantes para nós. Esses
projetos que puderam ser viabilizados com
o patrocínio do Inistituto da Criança e seus
apoiadores”.

Luciana Pazzini – Diretora Financeira
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3. Programas do
Instituto da Criança
3.1 Espaço Cidadão 3.3 Hora da Leitura
3.4 Recolher
3.2 Pense Alto
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3.1 Programa

Espaço Cidadão
Realizado há:

O

Programa Espaço Cidadão foi idealizado com a contribuição de alguns colaboradores do Instituto da
Criança ao perceberem que os projetos sociais de atendimento direto ao público infantil não eram
suficientes para garantir o desenvolvimento pleno das crianças, uma vez que a maioria delas não possuía um
ambiente favorável e acolhedor em suas próprias casas. Surgiu, então, a necessidade de informar e formar seus
responsáveis, promovendo a inclusão social das famílias a que pertencem.
Assim, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, em 2004, o Instituto
criou o Programa Espaço Cidadão, atendendo, inicialmente, apenas pais e responsáveis. Em
2009, o Programa foi ampliado e passou a desenvolver encontros dirigidos ao público jovem.

O objetivo do Programa é melhorar a qualidade de vida de famílias em situação
de risco social, através da promoção de sete encontros que permitem aos
participantes discutir e refletir sobre temas que afetam seu cotidiano e suas
relações pessoais. Os temas abordados durante os encontros são: família
e convivência; economia doméstica; eu e a comunidade; planejamento
familiar; cidadania; educação ambiental; saúde, bem-estar e empreendedorismo.
Os encontros propiciados pelo Espaço Cidadão estimulam a tomada de consciência e contribuem para o resgate
da cidadania. Além disso, os pais e jovens que participam do Programa tornam-se multiplicadores desses
conceitos e valores e atuam como agentes de transformação da comunidade, começando por sua própria história.

Desafios para 2011

Conquistas em 2010
• Ampliação do número de participantes.
• Contratação de novos profissionais.
• Aprimoramento dos instrumentos de avaliação e de registro do
Programa.
• Atendimento de mais 3 novas comunidades.
• Atuação em 12 localidades distintas.
• Conquista de novos parceiros para o Programa.
• Início do Programa para Adolescentes.
• Foram formados 917 pais.
• Foram formados 232 adolescentes.
• Obtenção de Certificado do CMDCA credenciando o atendimento
aos adolescentes.
• Encaminhamento dos atendidos a áreas afins: posto de saúde,
CAPS, Conselho Tutelar.
• Continuação da parceria com a construtora Osborn
• Início da parceria com a Cultura Inglesa.
• Capacitação de profissionais voluntários.
• Campanha Renda Solidária que arrecadou R$ 269.993,60 para o
FIA do Rio de Janeiro, recurso este, que será aplicado no Programa
Espaço Jovem Cidadão em 2011.

• Atender novas comunidades.
• Obter novos patrocínios.
• Obter material de apoio e didático.
• Ampliar a rede de voluntários dispostos a atuar como facilitadores.
• Iniciar as aulas na Cidade de Guarulhos– SP.
• Receber recursos obtidos através do FIA – Fundo da Infância e
Adolescência.
• Ampliar equipe de profissionais contratados.
• Atender as metas estabelecidas no Projeto aprovado pelo CMDCA.

Investimentos Espaço Cidadão

Depoimento
“No exercício de 2010, tivemos muitos resultados
positivos, como a relevante contribuição para
formação de pais e responsáveis, promovendo
inclusão social das famílias, que é o objetivo
maior do Espaço Cidadão”.
Edione Cabral – Coordenador do Programa
Espaço Cidadão
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Programa patrocinado por:

3.2 Programa

Pense Alto
Realizado há:

O

Programa Pense Alto teve início em 2008, idealizado pelo voluntário Rodrigo Goecks, que vislumbrou
a possibilidade de crescimento profissional de jovens na área de vendas. O Instituto da Criança
exerceu o papel de incubadora social e, em conjunto, o Programa foi lançado, visando à profissionalização
de jovens, de 18 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social, e abrindo portas para o ingresso no
mercado formal de trabalho ou para realização de um negócio próprio.
O Pense Alto oferece aos jovens um curso de formação profissional
nas áreas de vendas, atendimento e call center, totalmente gratuito, e com diversos
incentivos, que garantem a sua participação, como auxílio alimentação e transporte,
doação de cestas de alimentos e, ainda, premiações para os alunos que se destacam.
O curso profissionalizante é desenvolvido em três etapas: Ciclo Básico, com disciplinas de
matemática, português e inteligência emocional, que nivela e promove o embasamento
para os demais ciclos e fortalece a autoestima dos jovens; Ciclo de Manutenção, com
atividades de leitura e aulas de relações humanas, para estimular o hábito de ler e resgatar
a cidadania; Ciclo Específico, com conteúdo sobre administração, marketing, informática, postura pessoal, vendas, call center
e atendimento, que contribui para a compreensão sobre a dinâmica de mercado e capacita para atuação na área comercial.
O Pense Alto gera grande impacto na vida dos jovens e também de suas famílias, pois representa uma
possibilidade de mudança de sua história, buscando a concretização de um futuro onde tenham novas
oportunidades, fazendo com que acreditem que é possível realizar sonhos e “vencer na vida”.

Conquistas em 2010

Desafios para 2011

• Implantação do Programa Pense Alto na Escola Municipal São Tomás

• Concluir o documento do projeto, reformulando seus objetivos
a fim de definir indicadores mais abrangentes de mensuração dos
resultados.
• Realizar o curso em nova sede, dentro da comunidade de residência
dos beneficiários, visando proporcionar a ampliação do número de
participantes, o melhor rendimento dos mesmos e, ainda, redução
dos custos com transporte.
• Contratar os professores, de modo que possam se dedicar mais
horas ao programa e participar de reuniões de planejamento
pedagógico, elevando a qualidade das aulas.
• Confecção de apostilas pelos professores.
• Elaboração de um manual do aluno com o cronograma das aulas,
a ser distribuído no início do curso.

de Aquino do Rio de Janeiro.
• Planejamento de novas estratégias para ampliar os índices de
empregabilidade dos alunos após a conclusão do curso.
• Ampliação do número de beneficiários para 25 jovens.
• Continuidade de patrocínio da empresa Aliança do Brasil.
• Aumento de voluntários dispostos a colaborar com o Programa.

Investimentos Pense Alto

Investimento
Financeiro Direto
Total: R$ 45.106,47

Depoimento
“Primeiramente, o Pense Alto contribui para a
elevação da autoestima e consciência destes
jovens. São inúmeros os depoimentos de pais,
avós e amigos, ressaltando a melhoria no
comportamento e do aumento da ‘capacidade
de acreditar’ de que é possível crescer e se
desenvolver”.
Rodrigo Goecks – Empresário, idealizador e
gestor voluntário do Programa Pense Alto
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3.3 Programa

Hora da Leitura
Realizado há:

O

Programa Hora da Leitura foi desenvolvido pela voluntária Priscila Mendes, que utilizou o Instituto
da Criança como incubadora social para colocar em prática o seu propósito de estimular as crianças
de comunidades de baixa renda a adquirir o hábito da leitura. Assim, em 2008, deu-se início a parceria.
A filosofia do Programa é promover a “leitura com prazer”, transmitindo emoção no ato de ler e aproximando a
criança do livro. Desse modo, pretende-se despertar o prazer do leitor para
que nele surja o desejo pela leitura e que o mantenha por toda sua vida.
A equipe é formada por jovens estagiárias que exercem o papel de mediadoras, contribuindo
para a geração de empregos, seguindo uma metodologia própria. As mediações são
oferecidas a grupos de até 10 alunos em salas previamente preparadas, dentro das
escolas públicas, facilitando o acesso. Atualmente, as Salas de Leitura estão instaladas
em quatro CIEPs e três escolas públicas, nos Municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu.

Uma das metas do Hora da Leitura é constituir bibliotecas nas comunidades de
baixa renda, a fim de permitir o acesso à cultura e à informação. A promoção
de eventos culturais que visem o incentivo à leitura também é parte do escopo do Programa, que é inspirado
na história da vida do Dr. José Mindlin, empresário, bibliófilo e imortal da Academia Brasileira de Letras. Grande
incentivador da leitura, Dr. Mindlin sempre defendeu a ideia de que “não basta alfabetizar é preciso ensinar a ler.”

Conquistas em 2010

Desafios para 2011

• Tradução para o inglês do material do Programa, regulamento e
apresentação.
• Conquista de novos voluntários dispostos a colaborar com as
atividades do Programa.
• Obtenção de certificado do CMDCA credenciando a captar recursos
via renúncia fiscal através do FIA.
• Campanha Renda Solidária que arrecadou R$ 263.600,00 para o
FIA do Rio de Janeiro, recurso este, que será aplicado no Programa
Hora da Leitura em 2011.
• Ampliação do número de escolas.
• Realização de 10 salas de leitura.
•Inscrição de 1.317 leitores
• 7.246 livros recebidos em doação.
• Formação de 842 leitores.

• Criar site exclusivo.
• Formar 1.000 leitores mirins.
• Capacitar 10 mediadores de leitura, estagiários universitários nas
áreas correlatas.
• Inaugurar a biblioteca comunitária em Nova Iguaçu, RJ.
• Aplicar métrica de avaliação de resultados.
• Conquistar novos voluntários dispostos a colaborar com as
atividades do Programa
• Aprovar o Programa no Edital do CMDCA – Rio para receber doações
via incentivo fiscal em 2012.
• Levantamento dos leitores “analfabetos funcionais” e ação voltada
para este público alvo.
• Desenvolver oportunidades de inserção no mercado de trabalho
para moradores das comunidades onde o Programa é realizado.
• Realizar eventos culturais que visem promover a leitura.
• Formação continuada para mediadores e coordenadores.
• Ampliar os contatos com gestores de escolas e Secretarias
Municipais de Educação.

Investimento Hora da Leitura

R$ 157.415,23

Depoimento
“Gostaria de parabenizá-los pela implantação
dessa belíssima iniciativa, o Programa Hora da
Leitura, em nossa escola. Temos, há alguns
meses, o privilégio de usufruir do talento e
desenvoltura de atividades com foco na leitura.”

Anaquel Albuquerque - Diretora do CIEP 200
Recato dos Colibris
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3.4 Programa

Recolher
Realizado há:

O

Programa Recolher é o resultado da extensão da parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Rio de Janeiro - ABIH-RJ e o Instituto da Criança, tendo como propósito recolher, de forma
ordenada, doações de hotéis cadastrados no programa, para distribuir à projetos sociais, também cadastrados,
de comunidades de baixa renda, bem como a formação de um estoque para atender prontamente eventuais
situações críticas de famílias vitimadas por catástrofes ambientais.
Em 2008, quando uma bem sucedida ação da ABIH-RJ arrecadou entre
seus associados quase 3 mil itens, entre roupas e mantimentos, em
solidariedade às vítimas das enchentes que ocorreram durante o carnaval da região
serrana do Rio, a entidade passou a cultivar a idéia do Programa, mas somente a partir
da parceria com o Instituto da Criança ele teve início.
O objetivo do programa é criar mecanismos para manter uma atividade constante
direcionada às comunidades menos favorecidas e àqueles em situação emergencial.
O programa já recebeu doações de diversos empreendimentos associados e gerou
projetos paralelos.

Planilha do Histórico de Captação do Programa Recolher
Doador

Valor Estimado dos Itens (R$)

Copacabana Palace

R$ 28.363,74

Hotel Marina

R$ 14.299,64

Hotel Everesty

R$ 2.480,60

Hotel Fasano

R$ 1.402,80

Hotel Golden Tulip

R$ 454,80

TOTAL

R$ 47.001,58
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4. Campanhas
4.1 Renda Solidária
4.2 Children Call To Action
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4.1 Campanha

Renda Solidária
Realizado há:

C

oncluímos o oitavo ano da Campanha Renda Solidária com um total captado de R$1.636.283,21
um milhão seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos,
representando um crescimento de 78% em relação ao ano anterior. Esse valor será aplicado no
decorrer de 2011 em Programas próprios do Instituto, em institutições apoiadas e indicadas.
Nessa ação, o Instituto da Criança exerce o papel de incentivar empresas e pessoas físicas a fazerem
uso da Lei Federal 8.242 de 12 de Outubro de 1991 e Instruções Normativas SRF nº 258, 267 e 311
da Secretaria da Receita Federal, que prevê a destinação de parte do Imposto de Renda devido aos Conselhos,
municipal ou estadual, ambos da Criança e do Adolescente, via o FIA - Fundo da Infância e do Adolescente.
No Conselho do Rio de Janeiro, o Instituto da Criança inscreveu e obteve o certificado de aprovação de dois
projetos próprios: Espaço Jovem Cidadão e Hora da Leitura. Em Petrópolis, do Lar Santa Catarina e Recicla Vida;
e em São João de Meriti, do Lar São José e Associação Francisca Nubiana.
Todas estas instituições e Projetos estão habilitados a receber tais recursos e são apoiadas pelo Instituto.
Além desses, outros dois projetos serão contemplados, embora não sejam diretamente relacionados ao Instituto.
São estes: Centro Cultural da Criança, do CEACA Vila; e Ampliando o Saber, da Fundação São Joaquim de
Assistência Social.

Histórico de Captação
do Renda Solidária

2003

R$ 21.500,00

2004

R$ 25.500,00

2005

R$ 32.200,00

2006

R$ 651.816,82

2007

R$ 16.314,25

2008

R$ 410.950,00

2009

R$ 916.913,07

2010

R$ 1.636.283,21

TOTAL

R$ 3.711.264,28

Gráfico do Histórico

R$ 2.000.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.200.000,00

Valor R$
R$ 800.000,00
R$ 400.000,00
R$ 0,00

Empresas participantes:
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2007

Ano

2008

2009

2010

4.2 Campanha

Children Call To Action
Realizado há:

E

m 2005, um importante passo para alcançarmos nossa missão de transformar vidas foi dado.
O Instituto da Criança realizou um evento para 60 pessoas em New York e lançou o CCTA Children Call to Action, um programa internacional para arrecadar fundos direcionados aos projetos
desenvolvidos pelo Instituto.

O programa é conduzido em parceria com a Brazil Foundation - Section 501(c)3, US Internal Revenue
Code - uma organização sediada em New York cuja missão é gerar recursos para os programas sociais
no Brasil. Através dela, os doadores do CCTA, em boa parte brasileiros radicados nos EUA, fazem a doação, de
forma legal, transparente e com direito a dedução de impostos, e esta, por sua vez, encaminha por meios legais
o recurso para o IC no Brasil.
Toda essa operação é organizada por um Comitê de Amigos do Instituto da Criança em New York, que doam
horas de seu tempo, promovem eventos, campanhas e reuniões periódicas para, mesmo longe do seu país,
oferecerem a sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil, principalmente para a parcela mais vulnerável
da população.

Histórico de Captação da Campanha
Children Call to Action
2005

US$ 11.000,00

2006

US$ 51.666,16

Gráfico do Histórico

$70.000,00

2007

US$ 27.434,00

2008

US$ 17.803,00

2009

$60.000,00

US$ 5.101,23

2010

US$ 12.293,20

TOTAL

US$ 125.297,59
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$51.666,16

$50.000,00
$40.000,00
$27.434,00

$30.000,00
$20.000,00

$23.234,20

$17.803,00

$11.000,00

$10.000,00

$ 12.293,20

$5.101,23

$2005
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2007

2008
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2010
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5. Resultados
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5.1.3 Receitas Não-Monetárias Pró-Bono
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Educacionais
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Administrativo
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5.1. Receitas Gerais

Receitas 2010
TIPO DE RECEITA

ORIGEM

VALOR

Receitas Monetárias

Programa de Cotas, doações financeiras
mensais e eventuais, patrocínio de eventos,
projetos, programas, parcerias e serviços.

R$ 1.225.370,14

Receitas Monetárias Diretas

Doações financeiras captadas pelo Instituto
direcionadas diretamente para as obras
sociais apoiadas.

R$ 1.252.904,37

Receitas Não-Monetárias Pró-Bono

Doações de produtos ou serviços pró-bono,
tais como: manutenção de computadores,
agência de comunicação, aluguéis, auditoria,
desenvolvimento e hospedagem de website.

R$ 575.632,41

Doações Materiais

Valor estimado dos itens captados
pelo Instituto, tais como: roupas,
mantimentos, móveis, equipamentos e
utensílios.

R$ 348.383,64

Total de Receitas

R$ 3.402.290,64

Gráfico das Receitas 2010

R$ 1.225.370,14
36%

R$ 348.383,64
10%

R$ 575.632,41
17%
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R$ 1.252.904,37
37%

Receitas Monetárias

Receitas Não Monetárias Pró-Bono

Receitas Monetárias Diretas

Receitas Materiais
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5.1.1 Receitas Monetárias

Valor (R$)

Origem
Campanhas e Eventos

R$ 78.880,52

Children Call To Action

R$ 20.037,93

Espaço Cidadão

R$ 47.068,67

Esporádicos

R$ 49.916,06

Hora da Leitura

R$ 149.592,10

Mensalistas Pessoa Física

R$ 203.541,34

Mensalistas Pessoa Jurídica

R$ 574.629,34

Não Identificado

R$ 36.940,80

Pense Alto

R$ 28.084,01

Assessoria Administrativa de Programas

R$ 36.679,37

Total

R$ 1.225.370,14

Gráfico Origem das Receitas Monetárias

R$ 36.679,37
R$ 20.037,93
3%
2%
R$ 28.084,01
R$ 78.880,52
R$ 47.068,67
2%
6%
R$ 36.940,80
4%
R$ 49.916,06
3%
4%
R$ 149.592,10
12%
R$ 574.629,34
47%

R$ 203.541,34
17%

Campanhas e Eventos

Esporádicos

Mensalistas PJ

CCTA

Hora da Leitura

Não Identificado

Espaço Cidadão
Assessoria Adm de Programas

Mensalistas PF

Pense Alto
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5.1.2 Receitas Monetárias
Diretas

Valor (R$)

Período
1º Trimestre

R$ 37.062,00

2º Trimestre

R$ 120.243,59

3º Trimestre

R$ 142.000,00

4º Trimestre

R$ 953.598,78

Total

R$ 1.252.904,37

Gráfico das Receitas Monetárias Diretas

R$ 953.598,78
76%

R$ 37.062,00
2%
R$ 142.000,00
11%
1º Trimestre
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2º Trimestre

R$ 120.243,59
10%
3º Trimestre
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4º Trimestre

5.1.3 Receitas Não
Monetárias (Pró-Bono)
Doação de Serviços / Pró-bono
3 Na Pauta

R$ 18.000,00

ABRH - Rio

R$ 1.980,00

Approach

R$ 13.500,00

Casa Cor

R$ 2.100,00

Congresso Corporativo

R$ 17.000,00

Copiadora da Cidade

R$ 10.093,51

Estante Virtual

R$ 5.000,00

Farm Rio

R$ 3.125,00

Gustavo Pinheiro

R$ 4.500,00

Hotel Marina

R$ 221.300,00

IBM

R$ 60.000,00

Ipnet

R$ 4.800,00

Kids in Rio

R$ 4.667,00

Laet

R$ 3.000,00

Lafem

R$ 354,90

Moki

R$ 18.000,00

Papel Imagem

R$ 3.600,00

Pricewaterhousecoopers

R$ 7.992,00

Print Gpost

R$ 1.600,00

Rádio Globo

R$ 20.000,00

Revista Festeja Kids Rio

R$ 1.000,00

Revista Noivas

R$ 3.700,00

Revista Target

R$ 6.000,00

Revista Travel

R$ 97.600,00

Sorvete Itália

R$ 500,00

Spoleto / Hotel Maria

R$ 28.000,00

Staybridge

R$ 2.800,00

Strenna

R$ 8.000,00

Viação Saens Pena

R$ 7.200,00

Video Maker

R$ 220,00

TOTAL

R$ 575.632,41
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5.1.4 Doações Materiais

Valor (R$)

Período
1º Trimestre

R$ 57.082,80

2º Trimestre

R$ 76.386,61

3º Trimestre

R$ 116.263,85

4º Trimestre

R$ 98.650,38

Total

R$ 348.383,64

Gráfico das Receitas Materiais

R$ 98.650,38
28%

R$ 57.082,80
17%

R$ 76.386,61
22%

R$ 116.263,85
33%
1º Trimestre
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2º Trimestre

3º Trimestre
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4º Trimestre

5.2. Investimentos e
Despesas Gerais
Investimentos e Despesas 2010
VALOR

DESTINO

TIPO DE INVESTIMENTO E DESPESA

Aplicação de valores para custeio das atividades das obras sociais
apoiadas: Lar Santa Catarina, Lar São José, Recicla Vida, Vida Real,
Maria Maria, Nascente Pequena, Francisca Nubiana, Nossa Turma,
Abrigo Reviver e para ações pontuais em projetos diversos.

Investimento Financeiro
em Obras Sociais

Doações financeiras captadas pelo Instituto direcionadas
diretamente para as obras sociais apoiadas.

Doações Monetárias Diretas

R$ 394.561,66

R$ 1.252.904,37

Doações Não-Monetárias Pró-Bono

Produtos ou serviços pró-bono utilizados pelo Instituto,
tais como: manutenção de computadores, agência de
comunicação, aluguéis, auditoria, desenvolvimento e
hospedagem de site.

Doações Materiais

Valor estimado dos itens doados para os projetos
da rede social do Instituto, tais como: roupas,
mantimentos, móveis, equipamentos e utensílios.

R$ 303.161,19

Despesas para realização dos programas sociais do
Instituto: Hora da Leitura, Espaço Cidadão e Pense Alto.

R$ 257.086,25

Investimento Financeiro nos
Programas Educacionais
Assessoria para Desenvolvimento
e Custeio Administrativo

Custeio de equipe dedicada ao desenvolvimento e
supervisão de ações sociais do IC e da sua rede de
obras apoiadas.

Despesas Operacionais

Custeio da infra-estrutura operacional do Instituto: luz,
telefone, material de escritório, assessoria jurídica e
demais fornecedores.

R$ 575.632,41

R$ 346.408,93

R$ 274.743,24

R$ 3.404.498,05

Total de Investimentos e Despesas

Gráfico de Investimentos

R$ 346.408,93
10%
R$ 257.086,25
7%

R$ 274.743,24
8%

R$ 1.252.904,37
37%

R$ 303.161,19
9%
R$ 575.632.41
17%

R$ 394.561,66
12%

Doações Materiais

Investimentos em Obras Sociais
Doações Monetárias Diretas

Investimento Finaceiro nos Programas Educaionais

Doações não Monetárias Pró-Bono

Assessoria para Desenvolvimento e Custeio Administrativo

Despesas Operacionais
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5.2.1 Investimento
Financeiro em Obras Sociais

Valor (R$)

Destino
Cesta de Alimentos

R$ 5.524,02

Abrigo Reviver

R$ 13.910,00

Doação à Terceiros

R$ 2.018,80

Francisca Nubiana

R$ 57.290,00

Lar Santa Catarina

R$ 33.767,11

Lar São José

R$ 28.278,00

Maria Maria

R$ 12.387,14

Nascente Pequena

R$ 18.800,00

Nossa Turma

R$ 13.405,00

Outras Instituições

R$ 92.380,83

Recicla Vida

R$ 57.412,00

Vida Real

R$ 66.931,58

Total

R$ 394.561,66

Gráfico de Investimentos em Obras Sociais

R$ 66.931,58
17%

R$ 5.524,02
1%

R$ 13.910,00
4%
R$ 2.018,80
2%

R$ 57.412,00
14%

R$ 92.380,83
23%
R$ 13.405,00
3%
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R$ 57.290,00
14%
R$ 33.767,11
8%
R$ 28.278,00
7%
R$ 12.387,14
3%
R$ 18.800,00
5%

Cesta de Alimentos

Abrigo Reviver

Doações à Terceiros

Francisca Nubiana

Lar Santa Catarina

Lar São José

Maria Maria

Nascente Pequena

Nossa Turma

Outras Instituições

Recicla Vida

Vida Real
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5.2.2 Doações Monetárias
Diretas

Período

Valor (R$)

1º Trimestre

R$ 37.062,00

2º Trimestre

R$ 120.243,59

3º Trimestre

R$ 142.000,00

4º Trimestre

R$ 953.598,78

Total

R$ 1.252.904,37

Gráfico das Doações Monetárias Diretas

R$ 953.598,78
76%

R$ 142.000,00
11%
1º Trimestre

2º Trimestre

R$ 37.062,00
2%
R$ 120.243,59
10%
3º Trimestre
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4º Trimestre
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5.2.3 Doações Não
Monetárias Pró-Bono
Doação de Serviços / Pró-bono

42

3 Na Pauta

R$ 18.000,00

ABRH - Rio

R$ 1.980,00

Approach

R$ 13.500,00

Casa Cor

R$ 2.100,00

Congresso Corporativo

R$ 17.000,00

Copiadora da Cidade

R$ 10.093,51

Estante Virtual

R$ 5.000,00

Farm Rio

R$ 3.125,00

Gustavo Pinheiro

R$ 4.500,00

Hotel Marina

R$ 221.300,00

IBM

R$ 60.000,00

Ipnet

R$ 4.800,00

Kids in Rio

R$ 4.667,00

Laet

R$ 3.000,00

Lafem

R$ 354,90

Moki

R$ 18.000,00

Papel Imagem

R$ 3.600,00

Pricewaterhousecoopers

R$ 7.992,00

Print Gpost

R$ 1.600,00

Rádio Globo

R$ 20.000,00

Revista Festeja Kids Rio

R$ 1.000,00

Revista Noivas

R$ 3.700,00

Revista Target

R$ 6.000,00

Revista Travel

R$ 97.600,00

Sorvete Itália

R$ 500,00

Spoleto / Hotel Maria

R$ 28.000,00

Staybridge

R$ 2.800,00

Strenna

R$ 8.000,00

Viação Saens Pena

R$ 7.200,00

Video Maker

R$ 220,00

TOTAL

R$ 575.632,41
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5.2.4 Doações Materiais

Valor (R$)

Período
1º Trimestre

R$ 57.082,80

2º Trimestre

R$ 76.386,61

3º Trimestre

R$ 116.263,85

4º Trimestre

R$ 98.650,38

Total

R$ 348.383,64

Gráfico das Doações Materiais

R$ 98.650,38
28%

R$ 57.082,80
17%

R$ 76.386,61
22%

R$ 116.263,85
33%
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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5.2.5 Investimentos Financeiros
nos Programas Educacionais

Programa

Valor (R$)

Hora da Leitura

R$ 157.415,23

Espaço Cidadão

R$ 54.564,55

Pense Alto

R$ 45.106,47

Total

R$ 257.086,25

Gráfico de Investimentos em Programas Educacionais do Instituto

R$ 157.415,23
61%

R$ 45.106,47
18%

R$ 54.564,55
21%
Hora da Leitura
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Espaço Cidadão
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Pense Alto

5.2.6 Assessoria para Desenvolvimento
e custeio Administrativo

Programa

Valor (R$)

1º Trimestre

R$ 60.475,29

2º Trimestre

R$ 88.803,73

3º Trimestre

R$ 82.676,53

4º Trimestre

R$ 114.453,38

Total

R$ 346.408,93

Gráfico de Assessoria para Desenvolvimento de Programas e Projetos

R$ 60.475,29
17%

R$ 114.453,38
33%

R$ 82.676,53
26%
1º Trimestre

R$ 88.803,73
26%
2º Trimestre

3º Trimestre
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5.2.7 Despesas Operacionais

Valor (R$)

Programa
1º Trimestre

R$ 60.153,91

2º Trimestre

R$ 59.946,90

3º Trimestre

R$ 58.426,53

4º Trimestre

R$ 96.215,90

Total

R$ 247.743.24

Gráfico de Despesas Operacionais

R$ 96.215,90
35%

R$ 60.153,91
22%

R$ 59.946,90
22%

R$ 58.426,53
21%
1º Trimestre
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2º Trimestre

3º Trimestre
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6. Mídias Sociais
6.1 Acessos ao Site
6.2 Mídias Sociais
6.3 Equipe Instituto da Criança
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6.1 Acessos ao Site
Page Views
MÊS

ACESSOS AO SITE PAGE VIEWS

JANEIRO

6.455

FEVEREIRO

5.555

MARÇO

8.121

ABRIL

8.017

MAIO

7.648

JUNHO

7.719

JULHO

7.997

AGOSTO

9.086

SETEMBRO

7.919

OUTUBRO

7.931

NOVEMBRO

9.018

DEZEMBRO

9.983

TOTAL DO ANO DE 2010
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95.792

6.2 Mídias Sociais

U

ma das principais funções das mídias sociais é permitir a interação entre os usuários e o compartilhamento
das mais variadas informações. Pensando nisso, o Instituto da Criança está inserido neste universo, no qual
o fluxo de informação está cada vez mais ágil e veloz.

As mídias sociais permitem diversas ações para promover a nossa organização, principalmente pela capacidade
de gerar um boca a boca muito mais rápido que uma ação oﬀ-line, por exemplo. Além disso, nada melhor do
que ter pessoas satisfeitas promovendo a nossa marca na web.
Acreditamos que uma instituição que utiliza as mídias sociais para falar abertamente com seu público pode ter
mais credibilidade do que outra que utiliza uma comunicação 1.0, na qual somente ela fala e seu público escuta.
Atualmente, o Instituto da Criança está inserido nas seguintes mídias sociais:

Perfil:
facebook.com/instituto.dacrianca
Página em português:
Instituto da Criança
Página em Inglês:
Children’s Institute Brazil

Twitter :
@instcrianca
Perfil e Comunidade:
Instituto da Criança
Youtube:
youtube.com/institutodacrianca

Flickr/institutodacrianca_oficial
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6.3 Equipe Instituto da Criança

DIRETORIA EXECUTIVA

EQUIPE ESCRITÓRIO RIO DE JANEIRO

Pedro Werneck - Presidente

Sérgio Cid - Coordenador Adm. & Finaceiro

Carlos Werneck - Vice Presidente

Renata Beier - Coordenadora MASC
Edione Cabral - Coordenador Espaço Cidadão

CONSELHO CONSULTIVO

Cristiane Marques - Supervisora de Projetos Sociais

Carlos Werneck

Michal Scheﬄer - Supervisor de Projetos Sociais

Cesar Lynch

Márcio Carneiro - Supervisor de Com. & Marketing

Paulo Calarge
Pedro Nabuco

Mariana Pinheiro - Sup. de Volunt. Empresarial
Carla Teixeira - Analista Hora da Leitura
Monique Moura - Analista Adm. & Financeiro
Verônica Arêa - Analista Resultados & Informações

ESCRITÓRIO SÃO PAULO - SP
Gustavo Genton- Auxiliar Administrativo

ESCRITÓRIO GUARULHOS - SP
Cicero Vieira - Analista de Rel. Institucional

Leandro Nascimento - Analista de Com. e Marketing

Carla Barcellos - Analista de Adm. & Financeiro
Adeilton Lima - Analista de Com. & Marketing
Amanda Pereira - Assistente Hora da Leitura
Ana Pisco - Assistente de Projetos Sociais
Douglas Dias - Assistente Administrativo
Izaias Martins- Auxiliar Administrativo
Thais Prado - Estagiária de Projetos Sociais
Fernanda Magalhães - Estagiária de V. Empresarial

O INSTITUTO DA CRIANÇA É UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO, CERTIFICADA PELA SECRETARIA
NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E TEM SUAS CONTAS AUDITADAS PELA PRICEWATERHOUSECOOPERS

“No Instituto da Criança, buscamos realizar ações que deem efeito ao nosso
sentimento de indignação.”
Pedro Werneck
Presidente
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