CAPA

Foto: Juliana Varajão

Carta do Presidente

Há 20 anos, um grupo de amigos apoiava duas
instituições sociais. Eles não sabiam que este núcleo,
inicialmente informal, seria lapidado ano após ano,
até os dias de hoje. Era improvável para muitos, mas
não impossível. E o improvável se tornou realidade.
Na nossa trajetória são incontáveis as situações que
nos levavam, em um primeiro momento, a achar que
seria impossível, mas que com o apoio, os resultados
sonhados se concretizaram.
Além da comemoração dos 20 anos do Instituto
da Criança, o ano de 2014 foi repleto de desafios,
especialmente, econômicos. Tais desafios só
puderam ser superados devido à vontade coletiva
em se alcançar um objetivo comum e com o auxílio
daqueles que estão comprometidos em construir
uma sociedade melhor. Esses importantes atores
sociais estão ao lado do Instituto da Criança para
atuar, investir, colaborar e exercer tudo o que for
necessário para viabilizar o crescimento de nossa
estrutura, sempre alinhada com as melhores
práticas do Terceiro Setor.
Temos o objetivo de sensibilizar a sociedade
com o conceito de que o ato de ser útil aos que
necessitam é um privilégio que preenche o coração
de alegria e proporciona o sentimento de gratidão.
Isto, por sua vez, permite compreender que somos
mais felizes quando é possível servir como uma
força e instrumento capaz de criar oportunidades
para os que buscam por elas. Sendo assim, nossa
plataforma reúne empresários, pessoas físicas e

empreendedores sociais com consciência social,
tendo como objetivo construir um mundo mais
digno.
Sonhamos alto e, consequentemente, sabemos
que nossos desafios são grandes. Para tanto,
iniciamos um programa para o gerenciamento de
riscos das operações do Instituto da Criança de
forma integrada com os processos da organização.
Almejamos alcançar um sistema de controle
cada vez mais eficiente de atividades contábeis
e financeiras dentro de um processo ágil com a
geração de informações de qualidade, assegurando
a prestação de contas para investidores,
patrocinadores e doadores, tanto em nível nacional
quanto internacional. Conceitualmente, nossos
sonhos em contribuir na construção de uma
sociedade melhor permanecem os mesmos, desde o
início de nosso movimento. Porém, o desafio é como
fazer isto. Algo instigador, cujo caminho se resume
em transformar o Instituto da Criança em uma
organização estruturada, eficiente e comprometida
com resultados.
Em suma, acredito que a importância em chegarmos
aos 20 anos nos faz compreender que, o que foi
realizado nos anos anteriores, nos incentiva a crer
no quanto mais podemos realizar.
Pedro Werneck
Presidente do Instituto da Criança
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PRESIDENT’S LETTER

Twenty years ago, a group of friends supported two
social institutions. They didn’t know that this core,
initially informal, would be faceted year after year
until our present day. It was unlikely to some people,
but not impossible. In our history are countless
situations that led us, at first, to think that it would
be impossible but with support, dreamed results to
materialize.
Besides the commemoration of the 20th anniversary,
2014 was also a year full of challenges, especially
economic. Such challenges could only be overcome
due to the collective will of achieving a common
goal and with the aid of those who are committed
in building a better society. These important social
factors are next to the Child Institute to work, invest,
collaborate and perform whatever is necessary to
sustain the growth of our structure, always aligned
with the best practices of the Third Sector.
We have the aim of sensitizing society with the
concept that the act of serving others in need is a
privilege that fills the heart with joy and gives the
feeling of gratitude. Thus, the human being begins
to understand that they are worthy of having the
opportunity to build a decent life.

We dream big making us consequently know that our
challenges are big. Therefore, we initiated a program
for managing operations risks of the Child Institute,
integrated with the organization’s process. We
therefore crave for an increasingly efficient control
system of accounting and financial activities, allowing
the existence of an agile process with the generation
of quality information, ensuring the accountability
to investors, sponsors and donors both nationally
and internationally. Conceptually, our dreams to
contribute in building a better society remain the
same from the beginning of our movement. However,
the challenge is how to do it. Something instigator,
whose path comes down to transform the Child
Institute in a structured organization, efficient and
committed to results.
In short, I believe the importance of reaching out to
20 years makes us understand that what was done in
previous years, encourages us to believe the more we
can accomplish.

Pedro Werneck
President of Child Institute

Linha do Tempo

Timeline

Entrega de mais 50 casas no Projeto Nosso Cuiabá, totalizando 74
moradias doadas, fruto de uma parceria do IC junto aos setores
público e privado;
Atendimento a 11 projetos de consultoria em Responsabilidade
Social Corporativa para empresas de médio e grande portes em
cinco estados.

2014

Delivery of more than 50 houses on the “Nosso Cuiabá” project, totaling 74
donating homes, result of a partnership between the IC together with the
public and private sectors;
Customer service to 11 consulting projects in Corporate Social Responsibility
for medium and large companies in five states.

Conclusão da 1ª fase do Projeto Nosso Cuiabá com a entrega de
24 casas.
Criação de novas campanhas: Cardápio Solidário, Salário
Solidário, Muitas Felicidades e #agentequefaz.

2013

Conclusion of the 1st phase of “Nosso Cuiabá” project with the delivery of 24
homes.
Creation of new campaigns: Solidary Menu, Solidary Salary, Many Cheers and
the hashtag #agentequefaz.

Implementação da Campanha Check Out Social em parceria com a
rede hoteleira.

2012

Implementation of the Social Check Out campaign in partnership with the
hotel industry chain.

Início da atuação com projetos de desenvolvimento comunitário:
#minhaajudasuacasa e Nosso Cuiabá.

2011

Beginning of the actuation with community development projects;
#minhaajudasuacasa and “Nosso Cuiabá” .

Criação do edital para avaliação e patrocínio de projetos sociais.
Início da consultoria em Responsabilidade Social Corporativa.

2010

Creation of the edictal for the evaluation and sponsor of the social projects.
Beginning of the consulting in Social Corporative Responsibility.

Início da consultoria a empresas para a prática do Investimento
Social Privado e da Responsabilidade Social Corporativa.

2009

Beginning of the consulting for firms for the practice of Private Social
Investment and Corporate Social Responsibility.

O Programa de Cotas é implantado. Além disso, mais dois novos
projetos educacionais foram criados: Hora da Leitura e Pense Alto.

2008

The Quota Program is implemented. In addition, two more new educational
projects were created: Reading Time and Think Aloud.

Início da parceria com a Brazil Foundation, uma organização
norte-americana.

2005

Beginning of partnership with the Brazil Foundation, a North American
organization.

Criação do primeiro projeto educacional: Espaço Cidadão.

2004

Aprimoramento da metodologia por meio de incentivo às
lideranças comunitárias.

2000

Enhancement of the methodology by encouraging community leaders..

O Instituto da Criança é formalizado.

1998

The Child Institute is formalized.

Os irmãos Werneck iniciam, informalmente, iniciativas de cunho
social após conhecerem a história da família Flordelis.

1994

The Werneck brothers informally initiate in the social field after learning about
the history of Flordelis family.

Creation of the first educational project: The Citizenship Space.

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

Mission - “Promote the sustainability of projects and social works, offering administrative,
financial and legal support routing. With these tools, contribute towards the human, social and
economic development of the children, adolescents and their family in order to change the reality
in which they live”.

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”.

Vision - “Being a changing agent for the construction of an egalitarian society, through respect
to citizenship and improvement of life quality for all”.

Onde atuamos
Where we operate

Parceria com a Brazil Foundation
Nova Iorque

Sede - Rio de Janeiro
Filial - São Paulo

Foto: Juliana Varajão
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Crianças e adolescentes de projetos
sociais no Rio de Janeiro e em São Paulo
Children and adolescents from social projects in Rio de
Janeiro and São Paulo

3.571
755

ADULTOS ATENDIDOS NO PROJETO
ESPAÇO CIDADÃO
Individuals assisted at the Citizen Space Project

Cerca de

1.000

RESULTADOS SOCIAIS - Social results

95
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Beneficiated through #minhaajudasuacasa

JOVENS NO PROJETO PENSE ALTO

PARTICIPANTES NA REUNIÃO SOCIAL
Participants in the social reunion

BENEFICIADOS EM AÇÕES DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Beneficiated in Social Corporative Responsibility actions

300
47

BENEFICIADOS ATRAVÉS DO
#MINHAAJUDASUACASA

Youngsters in the Think Aloud project

297
5.342

DOAÇÕES ATRAVÉS DE CAMPANHAS SAZONAIS
Nations through seasonal campaigns

PESSOAS beneficiadas com o
projeto nosso cuiabá
People benefited from Our Cuiabá project

EMPREENDEDORES SOCIAIS BENEFICIADOS
PELO PROJETO #AGENTEQUEAPRENDE
Social entrepreneurs benefited through the
#agentequeaprende project

Foto: Juliana Varajão

“Ser útil e servir aos que necessitam do nosso apoio são privilégios que
preenchem o nosso coração de alegria e nos proporcionam o sentimento da
gratidão por essas oportunidades.”

Pedro Werneck

Desenvolvimento de projetos
O Instituto da Criança desenvolve projetos nas áreas de educação, cidadania e desenvolvimento comunitário.
Desta forma, reforçamos nosso compromisso de construir um futuro melhor através do planejamento,
execução, avaliação e gestão de Projetos Sociais que visam promover pessoas e contribuir para a
transformação social.
Project Developments
The Child Institute develops projects within the areas of education, citizenship and community development.
Thus, we reinforce our commitment in building a better future through planning, education, evaluation and management of social projects aimed at
promoting people and contributing towards social transformation.

Patrocínio de Projetos
Através de seu Edital, o Instituto da Criança seleciona projetos sociais voltados para o atendimento de
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
São considerados elegíveis a participação, os projetos de cunho educativo e suas transversalidades, ou seja,
baseados em atividades esportivas, culturais, artísticas, de saúde e qualificação para a vida profissional,
entre outros. As instituições cadastradas em nosso banco de dados são convidadas a participar e encaminhar
suas propostas seguindo os parâmetros firmados no Edital, que serão avaliados pela equipe técnica do
Instituto.

Foto: Marcelo Argolo

Nossas Atividades

Além desse processo, o Instituto da Criança conta também com a modalidade “convênio” para apoio a
Projetos Sociais. Estes convênios foram firmados com instituições que construíram suas bases em parceria
direta com o Instituto da Criança sendo também parte integrante da nossa história.

Project Sponsors
Through its edictal, the Child Institute selects social projects aimed towards the assisting and care of children and adolescents in situations of social
vulnerability in the states of Rio de Janeiro and São Paulo. The considered eligible projects are the educational projects and their transversalities, in other
words; based on sports, cultural, artistic and health activities as well as the qualification for the professional life, among others. The registered institutions in
our database are invited to participate and submit their proposals according to the parameters entered into the Edictal, which will later be evaluated by the
technical staff of the Institute.
Besides this process, the Institute also counts with the “covenant” modality to support social projects. These agreements were signed with the institutions
that built their bases in direct partnership with the Child Institute, being also an integral part of our history.
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Foto: Anderson Tibes

Consultoria em Responsabilidade Social Corporativa
A área presta serviços de consultoria para empresas nacionais e multinacionais de médio e grande portes,
com o objetivo de formular soluções estratégicas e operacionais contribuindo assim para que as empresas
tenham atuações socialmente responsáveis com os públicos interno e externo.
Corporate Social Responsibility Consulting Campaigns
The area provides consulting services to medium and large national and multinational companies, in order to formulate strategic and operational solutions
thus helping companies to have socially responsible performances with the internal and external public.

Campanhas

Campaigns
The developed campaigns by the Child Institute allow the collection of resources, which enables the reinforcement and the continuity of our social initiatives.
Recently, we held permanent campaign with the support of individuals and companies. At this time, we developed the following campaigns: Social Check Out,
Solidary Income, Solidary Menu, Donating is our Business, Many Cheers, Adopt and Solidary Salary. Seasonal campaigns were also developed for Easter, winter,
children’s day and Christmas in order to raise items for the institutions which are part of our network.

Nossas Atividades

As campanhas desenvolvidas pelo Instituto da Criança permitem a captação de recursos, o que possibilita
o reforço e a continuidade de nossas iniciativas sociais. Atualmente, realizamos campanhas permanentes
com o apoio de pessoas físicas e jurídicas. Nesse momento desenvolvemos as seguintes campanhas: Check
Out Social, Renda Solidária, Cardápio Solidário, Doar é da Nossa Conta, Muitas Felicidades, Adote e Salário
Solidário. Desenvolvemos ainda campanhas sazonais nos períodos de páscoa, inverno, dias das crianças e
Natal com o objetivo de arrecadar itens para as instituições que fazem parte da nossa rede.
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PROJETO PENSE ALTO

Foto: Arquivo

Think Aloud PROJECT
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ONDE FOI REALIZADO? Cruzada do Menor, em
Del Castilho, Zona Norte do Rio.
O QUE FAZ? Busca auxiliar jovens a ingressar
no mercado de trabalho e estimular o
empreendedorismo social, propiciando
amadurecimento comportamental e
embasamento profissional.
PÚBLICO-ALVO: Jovens de 16 a 24 anos, com
renda familiar per capita de até dois salários
mínimos, que estejam cursando ou tenham
concluído o Ensino Médio.

DESTAQUE

PROJETOS DESENVOLVIDOS

PATROCÍNIO / Sponsors

Where? Cruzada do Menor, Del Castillo, North
Zone of Rio de Janeiro.
Purpose? Seeks to assist young people
to enter the labor market and stimulate
the social entrepreneurship, providing a
behavioral maturity and professional basis.
Target audience: Teens from 16 to 24 years
old, with family income per capita of up to
two minimum wages, which are studying or
have completed high school.

Realização de três turmas beneficiando 95 alunos.
Realization of 3 classes and 85 students beneficiated.

PROJETO ESPAÇO CIDADÃO
CITIZEN SPACE PROJECT

Where? In Rio de Janeiro communitiesw and
São Paulo.

O QUE FAZ? Oferece a adultos sete encontros
onde são tratados temas relativos à
cidadania, relacionamento interpessoal, entre
outros, visando levar o compartilhamento do
conhecimento aos participantes.

Purpose? Offers adults seven meetings where
themes such as citizenship, interpersonal
relationships among others are shared
aiming to take the sharing of knowledge to
the participants.

PÚBLICO-ALVO: Adultos moradores das
comunidades de baixa renda.

Target audience: Adult residents coming
from low income communities.

DESTAQUES

Realização de 25 turmas atendendo a 755 adultos;
Parceria com 10 instituições sociais, além da empresa La Stampa;
Realization of 25 classes assisting755 adults;
Partnership with 10 institutions, in addition to La Stampa company.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Foto: Hugo Brêttas

ONDE É REALIZADO? Em comunidades do Rio
de Janeiro e São Paulo.
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PROJETO #AGENTEquEAPRENDE

14

ONDE É REALIZADO? Instituições da rede do
Instituto da Criança e Hotel Marina Palace.
O QUE FAZ? Orienta gestores de
organizações sociais através do acesso
e do compartilhamento de informações
pertinentes às diversas áreas de suas
instituições.

Where? Institutions of the Child Institute
network and Marina Palace Hotel.
Purpose? Guides managers of social
organizations through access and
information sharing relevant to the various
areas of their institutions.
Target audience: Social entrepreneurs.

PÚBLICO-ALVO: Empreendedores sociais.

DESTAQUES

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Foto: Arquivo

#WELEARN PROJECT

47 empreendedores sociais beneficiados;
Participação de profissionais voluntários ministrando workshops.
47 social entrepreneurs’ beneficiated;
Participation of volunteer professionals sharing their teaching workshops.

REUNIÃO SOCIAL
SOCIAL MEETING

ONDE É REALIZADO? Hotel Marina Palace
Where? Marina Palace Hotel.
O QUE FAZ? Organizações sociais são
convidadas a mostrarem suas ações, o
Instituto da Criança apresenta resultados,
seus próximos desafios. Além disso, são
debatidos temas referentes à área social.

Target audience: Social entrepreneurs,
individuals, corporations and volunteers.

Cinco Reuniões Sociais realizadas durante o ano; 297 participantes.
5 social reunions held during the year; 297 participants

PROJETOS DESENVOLVIDOS

DESTAQUES

PÚBLICO-ALVO: Empreendedores sociais,
pessoas físicas, jurídicas e voluntários.

Purpose? Social organizations are invited to
show their shares, the Child Institute shows
their results and their upcoming challenges.
Issues related to the social area are also
discussed.
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Foto: Juliana Varajão

“Seja coerente correspondendo a sua gratidão.
Promova oportunidades aos que buscam por elas.”
14

Pedro Werneck

PROJETO #minhaajudasuacasa

O QUE É? Uma ação direcionada a apoiar
comunidades impactadas por desastres da
natureza.
O QUE FAZ? Promove diversas ações em
regiões fragilizadas visando favorecer o
desenvolvimento comunitário. Em 2014,
gerou a aplicação de recursos do Programa
GameChangers patrocinado pelo Nike Corp.,
cujo objetivo é oxigenar áreas devastadas
por uma catástrofe natural, por meio da
construção/recuperação de uma praça
esportiva.
PÚBLICO ALVO: Moradores do Vale do Cuiabá
e arredores.

What is it? An action aimed at supporting
communities impacted by the nature
disaster.
Purpose? Promotes several actions in fragile
regions in order to encourage community
development. In 2014, led the investment of
funds of Gamechangers program sponsored
by Nike Corp., whose goal is to oxygenate
areas devastated by a natural disaster,
through the construction/rehabilitation of a
sports square.
Target audience: Residents of Cuiabá Valley
and whereabouts.

DESTAQUES

PATROCÍNIO
Sponsors

Cerca de 1.000 pessoas beneficiadas;
Revitalização da quadra poliesportiva coberta do BEFC.
About 1,000 individuals beneficiated;
Revitalization of the sports field covered by CFRD, with the full recovery of the floor.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Foto: Arquivo

#MYHELPYOURHOME PROJECT
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PROJETO NOSSO CUIABÁ
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Foto: Arquivo

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

OUR CUIABÁ PROJECT

O QUE É? Uma iniciativa realizada pelo
Instituto da Criança, que teve o empresário
Eugenio Gouvêa Vieira como seu idealizador. O
projeto mobilizou recursos privados - Primeira
Fase - e públicos/privados - Segunda Fase - em
prol da reconstrução da região do Vale do
Cuiabá, no distrito de Itaipava, em Petrópolis.

What is it? Initiative undertaken by the
Child Institute, which had the businessman
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira as its creator.
The project mobilized private (first phase)
and public (second phase) resources in favor
of the reconstruction of the Cuiabá Valley
region, in the Itaipava district of Petropolis.

QUAL O OBJETIVO? Atender parte das famílias
vítimas do temporal com a construção e
doação de mais 50 casas. Para isto, arrecadouse recursos financeiros/ materias privados e
articulou-se uma parceria com o Governo do
Estado do Rio de Janeiro, permitindo, ao final,
que se resgatasse a dignidade e cidadania
destes desabrigados.

Purpose? Assist parts of the victim families
of the storm, with the construction and
donation of more than 50 homes. For this,
financial and material private funds were
raised and a partnership was articulated
with the Government of Rio de Janeiro,
finally allowing the rescue of the dignity and
citizenship of the displaced.

PÚBLICO-ALVO: Moradores do Vale do Cuiabá
atingidos pela tragédia.

Target audience: Residents of the Cuiabá
Valley affected by the tragedy.

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 300

Number of Beneficiaries: 300

Investidores Públicos

Investidores Privados

Entrega das 50 casas
restantes às famílias
selecionadas daquela
região, fruto da
parceria firmada com o
Governo do Estado do
Rio de Janeiro.
Delivery of the 50 remaining homes to the selected families of that region; result of the
partnership with the Government of the Rio de Janeiro state.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

parceiros
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BRINQUEDOTECA
www.andef.org.br

20

INSTITUIÇÃO: ANDEF - Associação Niteroiense
dos Deficientes Físicos

Institution: ANDEF – Nitoroiense association
of the physical disabled

ONDE? Rio do Ouro, Niterói - RJ

Where? Rio do Ouro, Niterói – RJ

O QUE FAZ? Atende crianças com e sem
deficiência física e mental através da
implantação
de
uma
brinquedoteca
destinada à complementação do atendimento
educacional.

Purpose? Assists children with and without
physical and mental disabilities through
the installation of a playroom designed to
complement the educational services for the
children.

PÚBLICO-ALVO: Crianças com deficiência, de 0
a 12 anos

Target audience: Children with disabilities - 0
- 12 years old

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 60

Number of Beneficiaries: 60

DESTAQUE

PROJETOS patrocinados

Foto: Arquivo

Playroom PROJECT

Em agosto, as crianças atendidas pelo projeto participaram
da Mostra Cultural Passeando por Outras Culturas.
In August, children served by the project attended the
show Cultural Strolling by other Cultures.

SOCIALIZANDO COM MÚSICA E ARTE
www.lar-santa-catarina.org.br
Socializing with Music and Art PROJECT

Institution: Santa Catarina Home

ONDE? Independência, Petrópolis - RJ

Where? Independência, Petrópolis – RJ

O QUE FAZ? Realiza atividades lúdicas e
recreativas através da arte e música, visando
o entretenimento, a integração social, o
desenvolvimento cognitivo e motor.

Purpose? Performs play and recreational
activities through art and music, seeking
entertainment, social, cognitive and motor
development.

PÚBLICO-ALVO: Adolescentes e adultos com
deficiência mental, de 12 a 36 anos

Target audience: Teenagers and adults with
mental disabilities - 12 to 36 years old

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 36

Number of Beneficiaries: 36

DESTAQUE

Instituição ganha uma van do governo do Estado do Rio de Janeiro.
Institution wins a van from the Rio de Janeiro state.

PROJETOS patrocinados

Foto: Arquivo

INSTITUIÇÃO: Lar Santa Catarina
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PROJETO DE APOIO PEDAGÓGICO TODOS NA LUTA
www.todosnaluta.org.br
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INSTITUIÇÃO: Associação Pró Esporte
Educação e Cultura Raff Giglio

Institution: Pro-Sport Education Association
and Raff Giglio Culture

ONDE? Vidigal, Rio de Janeiro - RJ

Where? Vidigal, Rio de Janeiro – RJ

O QUE FAZ? Contribui para o crescimento
e desenvolvimento das potencialidades
dos alunos, incentivando o protagonismo,
estimulando a criatividade, a cooperação e a
integração.

Purpose? Contributes to the growth and
development of the full potential of students,
encouraging leadership, encouraging the
role, stimulating creativity, cooperation and
integration.

PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes, de 9 a
13 anos

Target audience: Children and Teenagers - 9
to 13 years old

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 60

Number of Beneficiaries: 60

DESTAQUE

PROJETOS patrocinados

Foto: Arquivo

Educational Support All in the Fight PROJECT

Realização do Torneio Interno de boxe. Na ocasião, houve ainda a inauguração
oficial da nova sede do Todos na Luta.
Internal boxing tournament takes place. At the time, the official inauguration of the All in the
Fight headquarter was held.

DESENVOLVENDO TALENTOS, TRANSFORMANDO VIDAS
www.irs.org.br
Developing Talents, Transforming Lives PROJECT

INSTITUIÇÃO: Instituto Rogério Steinberg

Institution: Rogério Steinberg Institute

ONDE? Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ

Where? Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ

O QUE FAZ? Desenvolve as estratégias
mentais, as inteligências múltiplas
(cinestésica, espacial, interpessoal,
intrapessoal, linguística, lógico-matemática,
musical, naturalista) e a capacidade critica
de crianças e adolescentes socialmente
vulneráveis com altas habilidades e
superdotação.

Purpose? Develops the mental strategies,
multiple intelligences (kinesthetic,
spatial, interpersonal, linguistics, logicalmathematical, musical, naturalist) and the
critical capacity of children and adolescents
who are socially vulnerable with high skills
and gifts.

PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes, de 7
a 14 anos

Number of Beneficiaries: 80

DESTAQUE

Realização de mostra de talentos com todas as oficinas do IRS e, dentre elas,
está a oficina do projeto, Mostra de Talentos IRS – Retratos da Bahia.
Performing talent shows was held with all of the IRS offices and among those, was the project
workshop; IRS Talent Show – Bahia Pictures.

PROJETOS patrocinados

Foto: Daiane Balter

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 80

Target audience: Children and teenagers - 7
to 14 years old
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ABRINDO CAMINHOS PARA CRIANÇAS VÍTIMAS DE MAUS TRATOS
www.centrobrasileirinho.org

Foto: Arquivo

Opening Paths to Children Victims of Bad Treatment PROJECT
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ONDE? Realengo, Rio de Janeiro - RJ

Institution: Brasileirinho Center
Where? Realengo, Rio de Janeiro – RJ

O QUE FAZ? Atende crianças e seus familiares
não só na parte psicossocial, mas também
nas atividades culturais e esportivas para a
melhoria do desempenho escolar.

Purpose? Assists children and their relatives
not only in the psychosocial part, but also
in the cultural, sports and collaborative
activities for the improvement of school
performance.

PÚBLICO-ALVO: Crianças, de 4 a 6 anos e seus
familiares

Target audience: Children between 4 to 6
years old and their relatives

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 40

DESTAQUE

PROJETOS patrocinados

INSTITUIÇÃO: Centro Brasileirinho

Number of Beneficiaries: 40

Realização da festa de Natal, quando houve
apresentações de dança e capoeira.
Christmas party when there was
dance and capoeira presentations.

MUNDO ENCANTADO
www.ongmundonovo.org.br
DELIGHTED WORLD PROJECT

Institution: Mundo Novo da Cultura Viva

ONDE? Mesquita - RJ

Where? Mesquita – RJ

O QUE FAZ? Oferece educação infantil
possibilitando o desenvolvimento integral no
aspecto físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade através das atividades de ballet,
teatro, artes, educação física e recreação.

Purpose? Offers early childhood education
allowing full development in the physical,
psychological, intellectual and social aspects
complementing the family and community
action through ballet, theatre, arts, physical
education and recreation.

PÚBLICO-ALVO: Crianças, de 2 a 5 anos

Target audience: Children - 2 to 5 years old

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 70

Number of Beneficiaries: 70

DESTAQUE

Realização da Semana do Meio Ambiente através de intervenções sociais com
os pais e a comunidade.
Realization of the Environmental Week through social interventions with parents and the
community.

PROJETOS patrocinados

Foto: Arquivo

INSTITUIÇÃO: Mundo Novo da Cultura Viva
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FOLCLOARTE
www.sementedoamanha.org.br
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INSTITUIÇÃO: Núcleo Sócio Cultural Semente
do Amanhã

Institution: Socio Cultural Center “Tomorrow
Seed”

ONDE? Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Where? Bangu, Rio de Janeiro – RJ

O QUE FAZ? Utiliza a dança folclórica como
alternativa para resgatar, vivenciar e
valorizar as manifestações da cultura popular,
contribuindo para melhorar a qualidade de
vida e autoestima dos atendidos.

Purpose? Uses folkloric dances as an
alternative to rescue, experience and
appreciate the manifestations of popular
culture helping improve the quality of life
and self-esteem of the assisted.

PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes de 10
a 17 anos

Target audience: Children and teenagers - 10
to 17 years old

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 30

Number of Beneficiaries: 30

DESTAQUE

PROJETOS patrocinados

Foto: Arquivo

Folcloarte PROJECT

Com o tema “Construindo um Mundo Melhor”, foram trabalhados conceitos de
solidariedade, respeito ao próximo, amor aos animais,
valorização da vida, política e cidadania.
With the theme “Building a Better World”, solidarity concepts were worked as well as respect for
others, love for animals, appreciation of life, politics and citizenship.

PREP MARÉ
www.ceasm.org.br
PREP MARÉ PROJECT

INSTITUIÇÃO: CEASM - Centro de Estudos e
Ações Solidárias da Maré
ONDE? Complexo da Maré, Rio de Janeiro - RJ
O QUE FAZ? Busca ampliar as possibilidades
de permanência e continuidade da formação
escolar pública de estudantes do último ano do
Ensino Fundamental, em instituições de Ensino
Médio público com qualidade reconhecida,
como escolas técnicas e federais.
PÚBLICO-ALVO: Adolescentes de 13 a 16 anos

Where? Complexo da Maré, Rio de Janeiro – RJ
Purpose? Seeks to expand the possibilities of
permanence and continuity of the graduation
of students in public education in their final
year of primary school and public secondary
education institutions with recognized
quality, as technical and federal schools.
Target audience: Teenagers - 13 to 16 years
old
Number of Beneficiaries: 40

DESTAQUE

Realização de gincana através de atividades que consistem em trabalhar os
conteúdos aprendidos de forma lúdica.
Realization of a contest through activities which consist in working the learned content in a
playful way.

PROJETOS patrocinados

Foto: Arquivo

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 40

Institution: CEASM – Studies Center and
Solidary action of Maré

27

SOM DA VILA
www.aefranciscanubiana.org.br
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INSTITUIÇÃO: Associação Educacional
Francisca Nubiana da Silva

Institution: Fransisca Nubiana da Silva
Educational Association

ONDE? São João de Meriti - RJ

Where? São João de Meriti – RJ

O QUE FAZ? Oportuniza o acesso e o
desenvolvimento da arte e da cultura por meio
do uso de instrumentos musicais, da voz e da
escolha de músicas culturais. Desta forma,
há novas possibilidades de lazer, cultura,
educação e formação, contribuindo com o
desenvolvimento da cidadania e a inclusão
social.

Purpose? Favors the access and development
of art and culture through the use of musical
instruments, voice and choice of cultural
music. Thus, there are new possibilities for
leisure, culture, education and training,
contributing to the development of
citizenship and social inclusion.

PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes de 7 a
17 anos
QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 60

DESTAQUE

PROJETOS Conveniados

Foto: Arquivo

VILLAGE SOUND PROJECT

Target audience: Children and teenagers - 7
to 17 years old
Number of Beneficiaries: 60

A instituição recebeu o prêmio Valores do Brasil, além de fazer a abertura da
Exposição de Artes “Semana do imaginário”, realizado pela Galeria Otamy.
The institution received Brazil’s Values Award, in addition to the opening of the Art Exhibition
“Imaginary Week” held by Otamy Gallery.

VIVER E APRENDER NA MARÉ
www.institutovidareal.org.br
LIVING AND LEARNING IN THE TIDE PROJECT

INSTITUIÇÃO: Instituto Vida Real

Institution: Real Life Institute

ONDE? Complexo da Maré, Rio de Janeiro - RJ

Where? Complexo da Maré, Rio de Janeiro – RJ

O QUE FAZ? Oferece oportunidades de
aprendizado através de aulas de reforço escolar,
laboratório de informática, oficinas artísticas
(música, artesanato, serigrafia, grafite e
fotografia) e atendimento psicossocial para
obtenção de uma formação integral, visando
o aumento da escolaridade, a conscientização
de direitos e deveres, o desenvolvimento da
consciência social e a ampliação do capital
cultural.

Purpose? Offers learning opportunities
through remedial classes, computer labs, art
workshops (music, crafts, screen printing,
graffiti and photography) and psychosocial
care to obtain an integral formation, aimed
at increasing education, awareness of
rights and duties, the development of social
consciousness and expansion of cultural
capital.

PÚBLICO-ALVO: Adolescentes e jovens de 12 a
18 anos

Number of Beneficiaries: 100

DESTAQUE

Realização de oficina sobre o Trabalho: Documentando a Violações de Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes durante a Copa do Mundo no Brasil.
Realization of the Labor Workshop: Documenting Human Rights Violations of children during the
world cup in Brazil.

PROJETOS Conveniados

Foto: Marcelo Argolo

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 100

Target audience: Children and teenagers - 12
to 18 years old
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL NASCENTE PEQUENA
www.nascentepequena.org

Foto: Arquivo

CULTURAL ASSOCIATION SMALL SPRING PROJECT

RECIBO DE DOAÇÕES

ONDE? Guapimirim - RJ
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Where? Guapimirim – RJ

O QUE FAZ? Oferece capacitação ambiental,
teatro e cidadania, possibilitando assim a
formação do jovem como agente transformador
de sua realidade pessoal e ambiental,
construindo consciência cidadã e ecológica.

Purpose? Offers environmental capacity,
theatre and citizenship thus enabling the
formation of the young as transforming
agents of their personal and environmental
reality, building citizen and ecological
awareness.

PÚBLICO-ALVO: Crianças, jovens e adultos

Target audience: Children, teens and adults

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 40

Number of Beneficiaries: 40

ASSOCIAÇÃO NOSSA TURMA
www.nossaturma.org.br
OUR CLASS PROJECT

ONDE? Vila Leopoldina - SP

Where? Vila Leopoldina – SP

O QUE FAZ? Atende crianças em horário
integral oferecendo atividades de produção
oral e escrita, com ênfase no letramento,
linguagem, raciocínio lógico-matemático,
conhecimento da natureza e sociedade,
desenvolvendo valores, lazer educativo, artes
visuais e atividades terapêuticas.

Purpose? Assists children full time, offering
oral and written activities with emphasis
on literacy, language, logical-mathematical
reasoning, nature and society knowledge,
developing values, educational leisure, visual
arts and therapeutic activities.

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: 120

Target audience: Children - 1 and a half till 5
years old
Number of Beneficiaries: 120

RECIBO DE DOAÇÕES

Foto: Arquivo

PÚBLICO-ALVO: Crianças de 1 ano e meio a 5
anos
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Foto: Juliana Varajão

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
32

O setor de Responsabilidade Social Corporativa presta serviços de consultoria para empresas
nacionais e multinacionais de médio e grande portes, com o objetivo de formular soluções
estratégicas e operacionais contribuindo assim para que as empresas tenham atuações
socialmente responsáveis com os públicos interno e externo.
Nosso objetivo é orientar e dar suporte às empresas em ações estratégicas para a prática de
responsabilidade social.

Áreas de atuação: Cidadania Corporativa, Investimento Social Privado e Relacionamento com
Comunidades.

Proposta de Valor: A consultoria atende diversas empresas de forma estratégica, através de
uma tecnologia social de alta qualidade, de forma a:
• Oferecer soluções de acordo com as melhores práticas do mercado em responsabilidade social
corporativa;
• Oferecer uma melhoria da comunicação interna, impactando no clima organizacional;
• Potencializar o desenvolvimento de habilidades e competências do público interno dos clientes;
• Apresentar resultados socioeconômicos mensuráveis.
The Social Corporate Responsibility sector provides consulting services to medium and large national and
multinational companies, in order to formulate strategic and operational solutions thus contributing for
companies to have social responsible actions with internal and external audiences.
Our goal is to guide and support the companies in strategic actions to practice social responsibility.
Action Areas: Corporate Citizenship, Private Social Investment and Community Relations.
Value Proposition: The firm serves many companies strategically, through a high quality social technology,
in order to:
• Provide solutions according to the best practices in the industry in social corporate responsibility;
• Provide improved internal communication, impacting the organizational climate;
• Strengthen the development of skills and competencies of the workforce of customers;
• Provide measurable socioeconomic outcomes.

Resultados 2014

Foto: Giba S. Filho

9 companies assisted
17 institutions beneficiated
19 corporate actions of voluntary engagement performed
327 voluntaries
5.342 benefited individuals
3.484,33 voluntary hours performed

Clientes 2014

CONSULTORIa EM REsponsabilidade Social Corporativa

9 empresas atendidas
17 instituições beneficiadas
19 ações corporativas de engajamento voluntário
327 voluntários
5.342 pessoas beneficiadas
3.484,33 horas de voluntariado realizadas
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Renda Solidária - Solidary Income
Através da campanha Renda Solidária, recursos financeiros de empresas que se enquadram no
regime de tributação de Lucro Real e que seguiriam para a Receita Federal passam a ser aplicados
no Estado, tendo como destino o desenvolvimento de ações locais junto ao público infanto-juvenil.
O Instituto da Criança exerce o papel de incentivar empresas 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 de Receita
Federal que preveem que parte do imposto de renda devido seja destinada aos Conselhos da
Criança e do Adolescente, municipal ou estadual, via FIA – Fundo para a Infância e Adolescência.
Participantes: Austral, Brasilcap, Light e Taesa.
Through the Solidary Income campaign, financial resources of companies that fit in the taxable income
taxation regime and followed the IRS began to be applied in the state, having as a target the development of
local actions along with children and youth. The Child Institute plays the role of incentivizing individuals to
make use of the Federal Law 8,242 of October 12, 1991 and Normative Instructions SRF No. 258, 267 and 311 of
the Federal Revenue Secretariat providing for that part of the income tax to be allocated to the Councils for
children and adolescents, municipal or state, via FIA – Fund for children and adolescents

Check Out Social - Social Check Out

CAMPANHAS PERMANENTeS

A campanha permite que os hotéis ofereçam aos hóspedes a oportunidade de contribuir com o
Instituto da Criança ao incluir automaticamente a quantia de R$ 2,00 por estada, na conta pessoal,
através de uma implantação simples e rápida no sistema de cobrança do hotel. Os hóspedes são
informados sobre a campanha através de material de comunicação próprio e a contribuição pode
ser removida da conta se o hóspede assim solicitar, pois é facultativa.
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Participantes: Hotel Marina Palace, Villa Rasa Marina, Marina All Suítes, Transamérica Hospitally
Group.
The campaign allows hotels to offer the guests the opportunity to contribute to the Child Institute by
automatically including the amount of R$ 2, 00 per stay in their personal account through a simple and
rapid deployment in the hotel billing system. Guests are informed about the campaign through its own
communication material and the contribution may be removed from the account if the guest so requests,
since it is optional.

Cardápio Solidário - Solidary Menu
Idealizada inicialmente em parceria com o Grupo BestFork, a campanha possibilita que
restaurantes ofereçam aos seus clientes a oportunidade de fazer uma contribuição financeira ao
Instituto da Criança ao incluir automaticamente a quantia de R$ 1,00 na conta da mesa atendida.
Os clientes são informados sobre a campanha através de material de comunicação próprio e a
contribuição pode ser removida da conta se o cliente assim solicitar, pois é facultativa.
PARTICIPANTES: Giuseppe, Giuseppe Grill Leblon, Giuseppe Grill Centro, Giuseppe Grill Mar, Clube
Gourmet, Laguiole, Irajá Gastrô, Bar do Lado, Guimas, Bar D’Hotel, Jardineto Bistrô e D.R.I.
The Solidary Menu campaign, which initially conceived partnership with the Best Fork group, enables
restaurants to offer to their customers the opportunity to make a financial contribution to the Child Institute
by automatically including the amount of $ 1,00 in the account table served. Clients are informed about the
campaign through its own communication material and the contribution may be removed from the account
if the client so requests, since it is optional.

Salário Solidário - Solidary Salary
A campanha permite que a empresa ofereça aos seus colaboradores a oportunidade de
contribuírem, voluntariamente, com uma quantia mensal pré-definida através de desconto em
folha de pagamento, passando assim, a colaborar com o processo de desenvolvimento das ações
sociais do Instituto da Criança. A campanha possui duração por prazo indeterminado, podendo
ser interrompida a qualquer tempo, sem ônus para qualquer uma das partes envolvidas.
Participantes: Brasil Plural, Hotéis Marina, Cooper Gay Swett Crawford, Agência Frog, Elo Group,
Rádio Ibiza e XP Investimentos

Doar é da Nossa Conta - Donating is our Business
A campanha possibilita que estabelecimentos comerciais ofereçam aos clientes a oportunidade
de destinarem, voluntariamente, uma quantia sugerida de R$ 0,50, R$1,00 ou R$2,00 em benefício
do Instituto da Criança. A inclusão automática da quantia na conta facilita a operacionalização e
pode ser retirada no caso da solicitação do cliente, já que a doação é voluntária.
The ‘Donating is Our Business’ campaign enables commercial shops to offer customers the opportunity to
bound voluntarily, a suggested amount of R$ 0,50, R$1,00 or R$2,00 in benefit of the Instituto da Criança. The
automatic inclusion amount in the account facilitates operation and can be withdrawn upon the customer’s
request, since the donation is voluntary.

CAMPANHAS PERMANENTES

The solidary salary campaign allows the company to offer to their employees the opportunity to contribute
voluntarily, with a fixed monthly amount through discount in payroll and start to contribute to the
development process of the social actions of the Instituto da Criança. The campaign has time for an indefinite
period and may be interrupted at any time with no bonus to either party involved
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Adote - Adopt
A parceria entre o Instituto da Criança e o Instituto Flordelis permitiu o desenvolvimento desta
campanha, idealizada pelo editor de moda Marco Antonio Ferraz, que visa mobilizar cidadãos a
abraçarem uma causa, seja a adoção de uma criança, a ajuda a amimais ou a atitudes positivas.
Esta iniciativa, que é estrelada por artistas como Reynaldo Giannechini, Cissa Guimarães, Letícia
Spiller, Sérgio Marone, Sílvia Pfeifer, Betty Faria, entre outros, conta também com o apoio da
produtora Agentejunto e dos Hotel Marina Palace.
The partnership between the Child Institute and the Flordelis Institute enabled the development of this
campaign, idealized by the fashion editor Marco Antonio Ferraz, who plans in mobilizing citizens to embrace
a cause; whether adopting a child, helping animals or positive actions. This initiative, which is starring artists
such as Reynaldo Giannechini, Cissa Guimarães, Letícia Spiller, Sérgio Marone, Sílvia Pfeifer, Betty Faria
among others, also has the support of producer Agente Junto and Marina Hotels.

#agentequefaz

CAMPANHAS PERMANENTeS

Pessoas físicas podem realizar mensalmente doações financeiras contribuindo como propósito
do Instituto da Criança de transformar vidas. Para aderir à campanha basta entrar em contato
com o Instituto, preencher um pequeno formulário com a escolha do valor da contribuição mensal
e a forma de pagamento que pode ser, inclusive através do cartão de crédito.
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Individuals can make monthly financial donations contributing to the Instituto da Criança purpose of
transforming lives. To join the campaign just get in touch with the Institute, fill out a short form with the
chosen value of the monthly contribution and the payment method that may be including credit card.

Muitas Felicidades - Best Wishes
Esta campanha oferece ao aniversariante, na celebração do seu dia, a oportunidade de
contribuir com a promoção do empreendedorismo social e compartilhar a felicidade da data
com mais pessoas. Os convidados podem destinar uma determinada quantia financeira, em
vez do tradicional presente, em homenagem ao aniversariante. Todo o material de divulgação é
fornecido pelo Instituto da Criança que possui ainda um aplicativo no Facebook por onde podem
ser realizadas as doações.
The campaign offers the birthday individual, on their celebration day, the opportunity to contribute to the
promotion of social entrepreneurship and share the happiness of the date with more people. Guests can
allocate a certain financial amount instead of the traditional gift in honor of the birthday individual. All
of the marketing material is provided by the Instituto da Criança which also owns a Facebook application
where donations can be made easier.

Páscoa
Easter

Bombons e Ovos de Chocolate
arrecadados
Candy and chocolate eggs collected

22
instituições beneficiadas
institutions beneficiated

1.162
beneficiados
beneficiaries

Agasalho
Coat

Roupas e Agasalhos
arrecadados
Clothes collected

13
instituições beneficiadas
institutions beneficiated

1.161
beneficiados
beneficiaries

Dia das Crianças
Children’s Day

Brinquedos
arrecadados
Toys collected

13
instituições beneficiadas

892
beneficiados
beneficiaries

Natal
Christmas

Brinquedos
arrecadados
Toys collected

13
instituições beneficiadas
institutions beneficiated

1.082
beneficiados
beneficiaries

CAMPANHAS SAZONAIS

institutions beneficiated
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“Nossa vida tem um sentido extra quando somos
úteis aos que precisam de oportunidades. Por
isso, utilizamos o Instituto da Criança como
instrumento e força de transformação.”

Foto: Arquivo

Pedro Werneck

Foto: Juliana Varajão

Frequentemente, compartilhamos publicações dos mais variados assuntos em nossa linha do
tempo no Facebook. Temas sobre novela, futebol, música, humor, entre outros são vistos na rede
social mais popular do mundo. E por que não compartilhar também as boas ações realizadas no
dia-a-dia? Foi pensando nisso que o Instituto da Criança lança a ação #multipliqueoqueébom.
Nela, empresas de diversos segmentos compartilham, em suas fanpages, notícias sobre as
atividades realizadas pelo Instituto da Criança.
Empresas participantes: Baú Verde, Viação Útil, Glambox, Cultura Inglesa, Gomus, HQT, Lenny
Niemeyer, Rio Sustentável, Spoleto, Koni, Domino’s.

Participating companies: Baú Verde, Viação Útil, Glambox,
Cultura Inglesa, Gomus, HQT, Lenny Niemeyer, Rio Sustentável,
Spoleto, Koni, Domino’s.

MÍDIAS SOCIAIS

Often we share publications of such topics in our timeline
on Facebook. Themes of the novel, football, music, humor,
among others are seen in the most popular social network in
the world. And why not share the good deeds performed in
day-to-day? Thinking about Child Institute launches the action
#multipliqueoqueébom - multiply what is good. In it, several
segments companies share in their fanpages, news about the
activities carried out by Child Institute.
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Festival Rio Bom de Mesa
Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto da
Criança foi beneficiado por meio de um jantar,
no dia 21 de maio, no Jockey, zona sul do Rio.

“Rio Bom de Mesa” Festival
For the second consecutive year, the Child Institute
was benefited by a dinner on May 21st on the Jockey
Club, southern zone of Rio de Janeiro.

Maratona do Rio de Janeiro
beneficia o Instituto da Criança
Em 2014, o corredor pôde contribuir com a
instituição de sua preferência através de R$
5,00 do valor da inscrição. Com isso, o Instituto
da Criança foi uma entre duas organizações
beneficiadas com a iniciativa. Toda a renda
arrecadada foi repassada diretamente à
instituição escolhida pelo atleta e a corrida foi
realizada no dia 27 de julho.

The marathon in Rio de Janeiro benefits the
Child Institute
In 2014 the corridor could contribute to the institution
of its preference by R$ 5, 00 of the registration fee.
Thus, the Instituto da Criança was one of the two
institutions beneficiated from the initiative. All of the
raised income was passed on directly to the chosen
institute by the athlete and the race was held on July
27.

EVENTOS

Livro “Pessoas me Interessam”
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No dia 4 de agosto, na Livraria Saraiva Leblon,
foi realizado o lançamento do livro Pessoas me
Interessam, da artista Paula Klein. As vendas
dos livros foram revertidas, na íntegra, para o
Instituto da Criança.

“People Interest Me” Book
On August 4, in the Saraiva Leblon bookstore, it was
launched the book “People interest me” from the artist
Paula Klein. Sales of the books were fully reversed to
the Child Institute.

IDIS promove encontro de
investidores sociais no Rio de
Janeiro
O evento ocorreu no dia 18 de setembro, na sede
da FIRJAN - Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro. Na ocasião, Pedro Werneck, presidente
do Instituto da Criança, falou sobre as
inspirações que o levaram a se tornar investidor
social privado, em bate-papo comandado por
Marcos Kisil, diretor-presidente do IDIS.

IDIS promotes meetings of socials investors
in Rio de Janeiro
The event took place on September 18 at the
headquarters of FIRJAN – Federation of Industries of
Rio de Janeiro. At the time, Pedro Werneck, president of
the Instituto da Criança, spoke about the inspirations
that led him to become a private social investor in a
chat led by Marcos Kisil, CEO of IDIS.

Fashion Show - Escola Americana
A Escola Americana, na Gávea, zona sul do
Rio, recebeu no dia 8 de outubro, a presença
do voluntário do Instituto da Criança para
temas internacionais, João Paulo Rodrigues.
Na ocasião, João Paulo realizou uma palestra
na qual teve como foco a plataforma social do
Instituto da Criança.

Fashion Show - American School
The American School in Gávea received on October
8 the voluntary presence of the Child Institute for
international affairs, João Paulo Rodrigues. At the
time, João held a lecture in which focused on the
social platform of Child Institute.

Vide Vida

Vide Vida
The event received the support of the Instituto da
Criança and various personalities. It will be held this
Sunday, the 16th, and will donate the funds raised to
the Child Cancer Treatment Institute at São Paulo.

EVENTOS

O evento contou com o apoio do Instituto
da Criança e de diversas personalidades. Foi
realizado no dia 16 de novembro, e doou a verba
arrecadada ao Instituto de Tratamento do
Câncer Infantil, em São Paulo.
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SAIU NA MÍDIA

Revista Animale / Animale Magazine
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Jornal O Globo / O Globo Newspaper

Revista 4OUR / 4OUR Magazine

SAIU NA MÍDIA
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Para o Instituto da Criança, o Programa de Cotas foi implementado com o objetivo de alcançar um
equilíbrio financeiro visando trazer mais estabilidade a sua operação. Com isso, está conseguindo
ampliar expressivamente suas ações.
Através do programa, o Instituto da Criança compartilha a coautoria dos seus resultados sociais
e sua reputação com as empresas parceiras, integrantes do grupo de cotistas. Desta maneira,
torna-se uma solução efetiva aos que desejam investir em Responsabilidade Social, de forma
segura, ágil e eficiente.

For the Child Institute, the Quota Program was implemented in order to achieve a financial balance with a
goal of bringing more stability to its operation. With this, it is significantly managing to expand their actions.
Through the program, the Children’s Institute shares the co-authorship of their social outcomes and
reputation with partner companies, members of the shareholders group. Thus, becomes an effective solution
to those who wish to invest in Social Responsibility safely, quickly and efficiently.

Cotista

		

Investimento Mensal - R$

PROGRAMA DE COTAS

Diamante					
15.000
Ouro						10.000
Prata						
5.000
Bronze						1.000
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MASTER | Master

Diamante | Diamond

OURO | Gold

PRATA | Silver

PROGRAMA DE COTAS

Bronze | Bronze
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Daqui pra frente, todos nós teremos
uma nova visão do mundo. O Espaço
Cidadão abre muitas portas para nós.
Hoje, estamos com sede de vitória e
conquistas.
Giovanna de Moraes

A presença do Instituto da Criança
na realização de ações contribui
fortemente para o aprendizado sobre
o que é empreendedorismo social e de
que forma empresas parceiras podem
contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa.
Bruna Lima

Aluna do Projeto Espaço Cidadão
Student of the Citizen Space Project.

Gerente de Gente da Regional RJ da PDG
Manager of People of the Regional RJ of PDG.

“From now on, we will all have a new view of the world.
The Citizen Space opens many doors for us. Today, we
are thirst for victory and conquest.”

“The presence of the Child Institute in the carrying
of actions strongly contributes towards the learning
of what is social entrepreneurship and how business
partners can contribute towards the building of a more
fair society.”

Depoimentos
O contato com o Instituto abriu portas
e proporcionou novas oportunidades.
Informamos aos amigos que o nosso
projeto FolcloArte está criando tanta
visibilidade e tem dado tão certo com
os nossos atendidos que foi escolhido
para ser o “carro chefe” de um macro
projeto que vai atender cerca de 200
crianças.
Selmirami do Nascimento
Presidente da ONG Semente do Amanhã
President of the NGO Tomorrow Seed
“Contact with the institute opened doors and provided
new opportunities. We inform our friends that our
Folcloarte project is creating so much visibility and
has been so successful with our clients that it was
chosen the ‘Flagship’ of a macro project that will serve
approximately 200 children.”

Testimonials

É um imenso privilégio ter a
oportunidade em servir de alguma
forma ao meu próximo contribuindo
com a sociedade através do trabalho
voluntário, pois me faz evoluir e
amadurecer como ser humano.
Elison Marinho
Voluntário do Programa Brasilcap Solidário
Volunteer of the Solidary Brasilcap Program.
“It is a great privilege to have the opportunity to serve
in some way individuals and contribute with society
through volunteer work; it makes me evolve and mature
as a human being.”

Foto: Hugo Brêttas

8.1 Receitas Gerais
Receitas 2014

TIPO DE RECEITA

ORIGEM

Valor R$

Monetárias

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

2.853.402,00

Indiretas

Doações e patrocínios financeiros captados ou indicados pelo Instituto,
direcionados diretamente para as obras sociais apoiadas.

3.229.273,00

Não-Monetárias Pro bono

Doações e serviços pro bono, tais como: agência de comunicação, aluguéis,
auditoria, veiculação publicitária, consultoria, entre outras, prestados ao
Instituto.

1.053.103,00

Doações Materiais

Valor estimado de itens diversos captados, tais como: roupas, mantimentos,
móveis, brinquedos, equipamentos e utensílios.

289.351,00

Programa Renda Solidária

Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência,
através da destinação de parte do valor de Imposto de Renda de Pessoas
Físicas e Jurídicas a serem aplicados em projetos de instituições apoiadas pelo
Instituto da Criança, previamente aprovados pelo CMDCA.

1.283.081,00

RESULTADOS

Total de Receitas Consolidadas
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8.708.210,00

8.1.1 Receitas Monetárias
Origem das Receitas Monetárias

TIPO DE RECEITA
Cotistas

Valor R$
1.213.285,00

Consultoria

529.115,00

Esporádico Pessoa Jurídica

170.020,00

Campanhas e Eventos

106.797,00

Mensalista Pessoa Física

216.226,00

Patrocinador no Exterior

66.964,00

Patrocinador no país

54.000,00

Esporádico Pessoa Física

141.566,00

Recebimento no Exterior

9.338,00

Mensalista Pessoa Jurídica

99.897,00

Check Out Social

12.073,00

Salário Solidário

33.060,00

Cardápio Solidário

80.419,00

Anônimos ou Não Identificados

23.764,00

Outras - Recuperação de Despesas de 2013

139.007,00

Deduções da Receita
Receitas Monetárias Totais

8.040,00
-50.169,00

2.853.402,00

RESULTADOS

Financeiras
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8.1.2 Doações Indiretas
Origem das Doações Indiretas

DOADOR

RESULTADOS

Governo do Estado do Rio de Janeiro / Prefeitura de
Petrópolis
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Valor R$
2.852.380,00

4BTS

30.220,00

AACS

12.500,00

Baú Verde

2.476,00

Brookfield

2.125,00

Grupo Trigo

16.344,00

Hotel Copasul

3.980,00

Hotel Golden Tulip

159.400,00

Hotel Othon

12.000,00

Hotel Pestana

3.000,00

LOTERJ

98.895,00

Norsk Hydro Brasil

5.599,00

Radio Ibiza

3.920,00

PDG

2.137,00

Ri Happy / PB Kids

2.414,00

Sarau Agência de Cultura Brasileira

2.000,00

TAESA

4.273,00

Outros

15.610,00

Total

3.229.273,00

8.1.3 Receitas Não-Monetárias Pro bono
Origem das Receitas Não-Monetárias Pro bono

DOADOR

SERVIÇO

Valor R$
24.396,00

Copiadora Cidade

Impressões e encadenações

Marina All Suítes

Aluguel e IPTU

Marina Palace Hotel

Cessão de sala para eventos e reuniões

Papel Imagem

Fornecimento gratuito de produtos de papelaria

Universidade Estácio de Sá

Concesssão de bolsas de estudos ref: 1º semestre/2014

Videomaker

Aluguel de equipamentos para eventos

PricewaterhouseCoopers

Auditoria da DF’s de 2012

Viação Nossa Sra. das Graças

Garagem e manutenção do ônibus do Instituto

4.800,00

Viação Acari

Garagem e manutenção do ônibus do Instituto

7.000,00

Expresso União

Garagem e manutenção do ônibus do Instituto

2.000,00

Mandic

Hospedagem de site e Provedor de e-mails

5.856,00

Mazars

Terceirização de processo contábil, fiscal e pessoal

Net Profit Training & Coaching

Coaching colaboradores

9.000,00

Agência Frog

Arte gráfica - Campanha de Páscoa

2.976,00

Agência Passione

Arte gráfica - Campanhas do Agasalho, Dia das Crianças e Natal

8.928,00

Movin Digital

Aplicativo Muitas Felicidades

3.000,00

Revista Brasil Travel

Anúncio Revista

Cinemark

Exibição de trailer do Instituto

45.000,00

Climatempo

Exibição de banner do Instituto

4.500,00

Grupo Sal

Criação de snapshot

15.000,00

Strenna

Diagramação do Balanço Social

37.920,00

FTD

Impressão do Balanço Social

33.630,00

Adjuve

Serviços de Adm. do Condomínio Marília Capua

Elo Group

Consultoria contábil e de auditoria

25.667,00

Luiz Carlos Costa

Consultoria estratégica na gestão da área de RSC

40.800,00

Paulo Roberto Pereira

Consultoria contábil e de auditoria

24.000,00

Milton Abrunhosa

Consultoria em gestão RH estratégico e organizacional

72.000,00

26.705,00
226.600,00
26.439,00
985,00
51.600,00

216.000,00

127.000,00

8.136,00

1.053.103,00

RESULTADOS

Total

226.600,00
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8.1.4 Doações Materiais Recebidas

RESULTADOS

PERÍODO
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Valor ESTIMADO R$

1º Trimestre

60.758,00

2º Trimestre

65.738,00

3º Trimestre

102.030,00

4º Trimestre

60.825,00

Total anual

289.351,00

8.2 Investimentos e Despesas

INVESTIMENTO / DESPESA

Valor R$

Investimento financeiro nos
Programas Educacionais e Projetos de
Desenvolvimento Comunitário

Aplicação de valores para realização dos programas
educacionais e projetos de desenvolvimento comunitário.

281.160,00

Investimento financeiro em projetos
patrocinados pelo Instituto da Criança,
além de outras instituições da rede

Aplicação de valores para realização de projetos
patrocinados e investimentos pontuais em instituições
sociais da rede do Instituto.

402.485,00

Assessoria para desenvolvimento de
custeio administrativo

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

1.348.928,00

Despesas operacionais, tributárias e
financeiras

Custeio da infra-estrutura operacional do Instituto;
luz, telefone, transporte, material de escritório e
informática, assessoria jurídica, fornecedores e despesas
extraordinárias.

572.968,00

Doações Não-Monetárias Pro bono

Doações de serviços Pro bono, tais como: agência de
comunicação, aluguéis, auditoria, veiculação publicitária,
consultoria, entre outras, prestatos ao Instituto.

1.053.103,00

Investimentos Indiretos

Doações e patrocínios financeiros captados ou indicados
pelo Instituto, direcionados diretamente para as obras
sociais apoiadas.

3.229.272,00

Doações Materiais

Valor estimado de itens diversos destinados a rede
do Instituto, tais como: roupas, mantimentos, móveis,
brinquedos, equipamentos e utensílios.

276.192,00

Campanha Renda Solidária

Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância
e da Adolescência - através de destinação de parte do
valor do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas
a serem aplicados em projetos de instituições apoiadas
pelo Instituto, previamente aprovados pelo CMDCA.

1.283.081,00

Totais de Investimentos e Despesas Consolidadas

8.447.189,00

RESULTADOS

DESTINO
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8.2.1 Projetos Educacionais e de
Desenvolvimento Comunitário

Projetos

Valor R$

Espaço Cidadão

108.993,00

Pense Alto

126.906,00

Hora da Leitura

45.261,00

281.160,00

Investimentos Totais

Espaço cidadão
Pessoal

61.926,00

Operacional

17.979,00

Cesta de Alimentos

12.255,00

Financeiras

16.833,00

108.993,00

Investimentos Totais

Pense alto

RESULTADOS

Valor R$

Pessoal

20.925,00

Operacional

84.306,00

Financeiras

21.675,00

Investimentos Totais
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Valor R$

Hora da Leitura

126.906,00

Valor R$

Pessoal

42.370,00

Operacional

2.789,00

Financeira
Investimentos Totais

102,00

45.261,00

8.2.2 Projetos Patrocinados

INstituição

Valor R$
10.000,00

Associação de Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma

12.000,00

Associação de Assistência às Causas Sociais

3.750,00

Associação Educacional Francisca Nubiana

48.237,00

Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos

25.322,00

Associação Pró Esporte Educação e Cultura Raff Giglio

30.250,00

Centro Brasileirinho

30.250,00

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré

24.750,00

Instituto Recicla Vida

2.500,00

Instituto Rogério Steinberg

27.500,00

Instituto Vida Real

24.750,00

Lar Santa Catarina

57.240,00

Mundo Novo da Cultura Viva

25.750,00

Núcleo Sócio Cultural Semente do Amanhã

25.322,00

Obras Promocionais Cristo Ressucitado (Abrigo Reviver)

4.000,00

Puma

25.764,00

Socieadade Beneficente das Damas Israelitas

18.830,00

Outras

6.270,00

Total

402.485,00

RESULTADOS

Associação Cultural Nascente Pequena
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8.2.3 Doações Indiretas

BENEFICIÁRIO

RESULTADOS

Nosso Cuiabá / Petrópolis - RJ
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Valor R$
2.852.380,00

Abrigo Reviver

2.414,00

Associação Educacional Francisca Nubiana

2.573,00

AVICRES

45.552,00

CISANE

5.749,00

COMAC

15.000,00

Educandário São Lázaro

4.319,00

Espaço Logos de Cidadania Consciente

1.887,00

Instituto da Criança

9.560,00

Instituto Flordelis

67.500,00

Lar Santa Catarina

99.295,00

ONG Alfa

102.837,00

ONG Semente do Amanhã

5.698,00

Saúde Criança Renascer

3.980,00

Saúde Criança Zona Sul

2.476,00

UMRS Dalva de Oliveira

2.168,00

Outros

5.884,00

Total

3.229.272,00

8.2.4 Doações Materiais Destinadas

PERÍODO

Valor ESTIMADO R$

1º Trimestre

43.875,00

2º Trimestre

72.465,00

3º Trimestre

107.873,00

4º Trimestre

51.979,00

Total anual

276.192,00

RESULTADOS
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8.3 Despesas Operacionais

Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
Despesas Operacionais, Tributárias e Financeiras
Total de Despesas Operacionais

Despesas ADministrativas

572.968,00

1.921.896,00

Valor R$
754.742,00

Benefícios

261.526,00

Encargos

332.660,00

DESPESAS OPERACIONAIS, TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS

RESULTADOS

1.348.928,00

Remunerações

Total de Despesas Administrativas
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Valor R$

1.348.928,00

Valor R$

Operacionais

388.493,00

Tributárias

11.929,00

Financeiras

172.546,00

Total de Despesas Operacionais, Tributárias e Financeiras

572.968,00

8.4 Histórico de Captação do Renda Solidária

ANO

Valor R$

2003

21.500,00

2004

25.500,00

2005

32.200,00

2006

651.816,82

2007

16.314,25

2008

410.950,00

2009

916.913,07

2010

1.636.283,21

2011

823.515,00

2012

968.000,00

2013

1.157.830,00

2014

1.283.081,00

Captação Total

7.943.903,35

RESULTADOS
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PRESIDÊNCIA

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

PEDRO WERNECK

MARIANA PINHEIRO
COORDENADORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

CONSELHO CONSULTIVO
CARLOS WERNECK
CESAR LYNCH
PAULO CALARGE FILHO
CONSELHO FISCAL
JORGE DE AZEVEDO GARCIA FILHO
PAULO RENATO LOPES PAQUET DE ANDRADE
RODRIGO LUIZ GOECKS SANTOS

LAURA TAMANCOLDI
COORDENADORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

RODRIGO SILVA
ANALISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

FERNANDA VIANNA
ANALISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

EQUIPE –RIO DE JANEIRO

MARCOS GARCIA

PROJETOS SOCIAIS

COORDENADOR CORPORATIVO

CRISTIANE TAVARES

CARLA BARCELLOS

COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS

COORDENADORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EDIONE CABRAL

JOSÉ RICARDO FONYAT

COORDENADOR PROJETO ESPAÇO CIDADÃO

CONSULTOR FINANCEIRO

ELISABETE VIEIRA

UDSON SANTOS

ASSISTENTE SOCIAL

ASSISTENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

PRISCILA SARMENTO

RAFAEL OLIVEIRA

ASSISTENTE DE PROJETOS SOCIAIS

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
ANA BEATRIZ SIMONSEN
COORDENADORA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

LEANDRO NASCIMENTO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

THAIANE GOMES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PROJETOS ESPECIAIS E ESTRATÉGICOS
LUCAS BASTOS JR.

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

TATIANE VASCONCELLOS

EQUIPE - SÃO PAULO

COORDENADORA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

MARINA CITRON
ADEILTON LIMA JR.

COORDENADORA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

DOUGLAS MENESES
HELOÁ BENTO

VOLUNTÁRIO

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO & MARKETING

JÚLIA WERNECK
ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

PAULA ASSUNÇÃO
VOLUNTÁRIA

PROJETO GRÁFICO / DIAGRAMAÇÃO
Adeilton Lima Jr.
TRADUÇÃO
Sônia Caridad

EQUIPE

COORDENAÇÃO DO DOCUMENTO
Leandro Nascimento
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As seguintes empresas e pessoas físicas prestaram seus serviços de forma voluntária em 2014.
The following companies and people provided their service voluntarily

PRO BONO

*

Luiz Carlos Costa
Milton Abrunhosa
Paulo Roberto Pereira
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*50% de bolsa de estudo para colaboradores do Instituto da Criança.

Pessoas físicas:

Rio de Janeiro
Rua Faro, 80
Jardim Botânico. Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22461-020
Telefone: (21) 2239-9555

São Paulo
Avenida Angélica, 2016 cj 41
Consolação. São Paulo - SP
CEP: 01228-200
Telefone: (11) 99759-5348

Impressão

Serviço prestado de forma pro bono

