RELATÓRIO DE ATIVIDADES-EXERCÍCIO 2017- REVISÃO 01
NOME DA ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO ELOS BRASIL
CNPJ: 04.241.216/0001-08
E-MAIL: elos@institutoelos.org e thais@institutoelos.org
ENDEREÇO: Rua Marechal Hermes Nº37 - Boqueirão
Município/Uf: Santos/SP
CEP: 11025-040
AREA DE ATUAÇÃO PREPONDERANTE – ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMAS DE GARANTIA DE DIREITOS
Nosso entendimento de direitos humanos - são direitos inerentes a todos os
seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma,
religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à
vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e
à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem
discriminação.
1.
OBJETIVO GERAL DA ORGANIZAÇÃO
Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais,
organizações e grupos populares e de usuários da assistência social;
1.1. FINALIDADES ESTATUTARIAS DO INSTITUTO ELOS BRASIL:
a.
Assessorar indivíduos, organizações e comunidades para que possam
empreender ações cooperativas com base nas áreas da assistência social,
educação, geração de renda, cultura, meio ambiente, arquitetura e urbanismo,
visando o desenvolvimento humano e comunitário em especial na revitalização
dos ambientes de uso coletivo, com o propósito de “Impulsionar um
movimento de fazer acontecer já o mundo que todos sonhamos”;
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b.
Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável, através de iniciativas educacionais, das novas
gerações, priorizando a experiência direta por si ou em cooperação com
escolas, universidades e organizações locais;
c.
Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à
pobreza;
d.
Formar crianças, jovens e adultos na “Filosofia Elos” e em
empreendedorismo social;
e.
Estimular o desenvolvimento comunitário nos três eixos da
sustentabilidade: sociocultural, socioeconômico e socioambiental das
populações;
f.
Estimular e promover a implantação de políticas púbicas;
g.
Promover intercâmbio, ações culturais e educacionais com outras
organizações e entidades nacionais e internacionais para a defesa do
patrimônio ambiental, cultural e dos povos;
h.
Promoção do voluntariado;
i.
Sistematizar, disponibilizar e divulgar, por todos os meios, as
informações, os conhecimentos, os materiais e as ferramentas metodológicas
produzidos por si ou por terceiros e correlatos às suas atividades;
j.
Desenhar estratégias e processos para a promoção da ética, da paz, da
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
k.
Desenvolver o Programa de Aprendizagem destinado à formação
técnico-profissional metódica de adolescentes e jovens, mediante atividades
teóricas e práticas, objetivando uma formação adequada a quem inicia sua
trajetória profissional;
l.
Desenvolver projetos na área de habitação de interesse social,
promovendo ações de participação, mobilização, organização comunitária,
educação ambiental e atividades ou ações de geração de trabalho e renda,
inseridos sempre que possível, em políticas sociais locais.
m.
Empreender ações pela efetividade dos direitos humanos, em todo o
território nacional e internacional necessário a assegurar a vida humana com
liberdade, solidariedade e dignidade, amparada por garantias individuais,
coletivas e sociais, políticas, civis, de nacionalidade, do trabalho, econômicas e
culturais, cabendo-lhes defender os interesses e direitos da coletividade,
especialmente os contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e os
relativos ao público da terceira idade, independentemente de autorização da
assembleia geral, mediante:
I - Impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5.º, LXX,
alínea b, da Constituição Federal;
II - Apresentação de ação civil pública, nos termos do art. 5.º, incisos I e II, da
Lei 7347, de 24 de julho de 1985.
1.2.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivos específicos

Resultados obtidos

Qualificar grupos populares,
moradores e movimentos
sociais
para
empreendedorismo de base
comunitária
e
desenvolvimento
comunitário.

65% dos participantes passaram a empreender o
desenvolvimento comunitário a partir de ações
nas áreas da assistência social, educação,
esporte, geração de renda, cultura, meio
ambiente.

Qualificar
usuários
do
sistema de garantia de
direitos para mobilização
comunitária a partir da
criação ou revitalização de
ambientes de uso coletivo.

95%
dos
beneficiários
desenvolveram
conhecimentos, habilidades e potencialidades
que contribuíram para o alcance da autonomia
pessoal e social fortalecendo a convivência
comunitária.

Qualificação na promoção do
desenvolvimento sustentável
priorizando a experiência
direta por si ou em
cooperação com escolas,
universidades e organizações
locais;

90% dos grupos obtiveram parcerias com
organizações locais para desenvolvimento de
ações de promoção do desenvolvimento
sustentável.

Fortalecimento e criação de
vínculos
através
da
ampliação do sentimento de
pertencimento, por meio do
fortalecimento
da
convivência
familiar
e
comunitária, da cooperação
e da Cultura de Paz.

80% dos beneficiários constituíram ou passaram
a atuar em grupo de ação local e fortaleceram
seus vínculos a partir do fazer acontecer.

Formação de jovens e
lideranças na promoção da
cooperação, da ética, da paz,
da cidadania ativa e dos
direitos humanos.

60% dos jovens passaram a desenvolver ações a
partir dos talentos, recursos e sonhos locais para
o desenvolvimento comunitário a partir da
cooperação.

O protagonismo é estimulado através da
mobilização de pessoas na criação ou
revitalização de ambientes em mutirões.

3

4

1.3. TIPO DE ASSESSORAMENTO
De acordo com a Resolução CNAS 27/2011o Instituto Elos atua com os
seguintes tipos de assessoramento:
1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro através do
fortalecimento da participação, autonomia e protagonismo de
movimentos sociais, organizações e grupos populares e de
usuários;
Através da aplicação da Filosofia Elos e suas metodologias tem-se
identificação das potencialidades, mobilização e organização de
grupos e lideranças para protagonismo comunitário e a
cidadania ativa nas instâncias e espaços de participação
democrática.
2. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã,
que possam apresentar soluções alternativas para
enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas
públicas. Através de tecnologia social JOGO OASIS e demais
metodologias que fomentam e apoiam projetos de inclusão
cidadã, com base nas vulnerabilidades e riscos identificados no
diagnóstico socioterritorial, e, enfrentam a pobreza e o
desenvolvimento social e econômico.
3.Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades através
de ações que potencializam o desenvolvimento do
empreendedorismo e da capacidade de autogestão, na
perspectiva da economia solidária.
7. Capacitação e formação para cidadania através da formação político cidadã
de grupos populares, nela incluindo capacitação de
conselheiros/as e lideranças populares para sua atuação na
defesa e garantia de direitos.
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1.4. PERFIL DAS ENTIDADES OU PROJETOS ASSESSORADOS
Informamos que os grupos de atuação do assessoramento são em sua maioria
selecionados pelos parceiros e não necessariamente pertence a área de
assistência.
Abaixo listamos:
Nome do Projeto/ Cidade de
atuação / estado

Parceiro

Perfil das entidades
assessorados

Assessoria
técnica
a
organizações no Município Luiz
Eduardo Magalhães – BA

Instituto
Galvani

Assessoria
técnica
a
organizações no Município de
Benevides – PA

Natura

Lideranças comunitárias que pertecem a
grupo vulnerável e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Assessoria
técnica
a
organizações em Santos –
Ponta da Praia

ADM Care

Vizinhança que não pertence a grupo
vulnerável. Trata-se de comunidade de
entorno impactada por danos ambientais.

Capacitação e Formação de
Lideranças para Cidadania–
Guerreiros Sem Armas 2017
Atuação nos bairros de Morro
do Fontana, Largo do Machado
em Santos e México 70 em São
Vicente

Prefeitura de Santos
e Prefeitura de São
Vicente.

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Capacitação e Formação para
Cidadania– Juntos pelo Rio
Doce2017

Juntos.com

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social. Trata-se de comunidade
de entorno impactada por danos
ambientais.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Montes Claros –
MG

Instituto Holcim

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Poços de Caldas
– MG

Instituto Votorantim

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Miraí – MG

Instituto Votorantim

Atuação com lideranças da cidade de
diferentes bairros.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Santos –SP no
Morro Santa Maria

Edital do Urban 96

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Capacitação e Formação para
Cidadania em CG

ADM Care

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Capacitação e Formação para
Cidadania em São Paulo –SP –
VIVO A PRAÇA

Instituto Vivo

Vizinhança que não pertence a grupo
vulnerável.

Lina

ou

projetos

grupo vulnerável e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Os participantes, em sua maioria, são
inscritos no cadastro único da assistência
social e no Programa Bolsa Família.
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Capacitação e Formação para
Cidadaniana Semana do Meio
Ambiente em Santos –SP

ADM Care

Funcionários da empresa que
pertencem a grupo vulnerável.

não

Formação Politico Cidadã de
Grupos Populares – Escola de
Transformação DIST 2 na
cidade de Campinas nos
Residenciais Minha Casa Minha
Vida faixa 01 - Sírius, Jardim
Bassoli e Vila Abaeté

Fundo
Sócio
Ambiental da Caixa

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.

Formação Politico Cidadã de
Grupos
Populares
–
Comunidades Empreendedoras
- DIST 1 Baixada Santista

Fundo
Sócio
Ambiental da Caixa

Os participantes, em sua maioria, são
inscritos no cadastro único da assistência
social e no Programa Bolsa Família.
Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.
Os participantes, em sua maioria, são
inscritos no cadastro único da assistência
social e no Programa Bolsa Família.
Trata-se de demanda do MCMV Faixa 1.

Vila Progresso em Santos
Jardim São Manuel em Santos
Prainha no Guarujá
Guapurá em Itanhaém

DIST Arapiraca

IADH

Grupos vulneráveis e portanto em sua
maioria usuários dos serviços da
assistência social.
Os participantes, em sua maioria, são
inscritos no cadastro único da assistência
social e no Programa Bolsa Família por
trata-se de demanda do MCMV Faixa 1

Sistematização de Projetos
Inovadores – GODEEP

Xena Itália

Organizações internacionais da Itália,
Alemanha e Espanha que não pertence a
grupo vulnerável.
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1.5. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS
Nome do Projeto/ Cidade
de atuação

Nome do parceiro

Forma
Acompanhamento
entidade

de
pela

Assessoria
técnica
a
organizações no Município Luiz
Eduardo Magalhães

Instituto Lina Galvani

Aplicação de indicadores do
Instituto Lina Galvani no marco
Zero e no final do Projeto com
a comunidade.
Reuniões presenciais com
usuários para definir o
planejamento
das
ações
eplano de trabalho.
Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial
em reuniões e a distância.

Assessoria
técnica
a
organizações no Municípiode
Benevides – PA

Natura

Reuniões presenciais com
usuários para definir o
planejamento das ações e
plano de trabalho.
Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial
em reuniões e a distância.

Assessoria
técnica
a
organizações em Santos –
Ponta da Praia

ADM Care

A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial
em reuniões e a distância.

Capacitação e Formação de
Lideranças para Cidadania–
Guerreiros Sem Armas 2017
Atuação nos bairros de Morro
do Fontana, Largo do Machado
em Santos e México 70 em São
Vicente

Cotas de patrocínio: ADM,
CODESP,
Caixa
Econômica
Federal,
BrazilFoundation,
Fundação Affonso Brandão
Hennel

Reuniões presenciais com
usuários para definir o
planejamento
das
ações
eplano de trabalho.
Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.

Apoio: Prefeitura Municipal de
Santos, Prefeitura Municipal São
Vicente,
Santa
Casa
de
Misericórdia de Santos, Agência

A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial
em reuniõesdurante 6 meses e
a distância.
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Capacitação e Formação para
Cidadania– Juntos pelo Rio
Doce2017

Brasileira de Cooperação do
Ministério
de
Relações
Exteriores,
Mãe
Terra e
BrazilFundation.

Envio
de
relatório
de
atividades para os apoiadores e
preenchimento de indicadores
de acordo com os editais onde
o projeto foi selecionado.

Juntos.com

Encontros presenciais com
usuários para definir o
planejamento
das
ações
eplano de trabalho.
Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial e
a distância.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Montes Claros –
MG

Instituto Holcim

Encontros presenciais com
usuários para definir o
planejamento
das
ações
eplano de trabalho.
Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial e
a distância.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Poços de Caldas
– MG

Instituto Votorantim

Aplicação da Régua de
Maturidade
no
Instituto
Votorantim pela consultoria,
pela equipe da empresa e
usuários.
Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial e
a distância em grupos de
whatsapp.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Miraí – MG

Instituto Votorantim

Aplicação da Régua de
Maturidade
no
Instituto
Votorantim pela consultoria,
pela equipe da empresa
eusuários.
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Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial e
a distância.
Capacitação e Formação para
Cidadania em Santos –SP no
Morro Santa Maria

Edital do Urban 96

Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
Apresentação ao parceiro dos
resultados e indicadores de
acordo com o edital.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial e
a distância.
A comunidade integra a REDE
DE COMUNIDADES ELOS sendo
convidada para ações de
capacitação na região.

Capacitação e Formação para
Cidadania em CG

ADM Care

Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
Apresentação ao parceiro dos
resultados e indicadores de
acordo com o edital.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial e
a distância.

Capacitação e Formação para
Cidadaniana Semana do Meio
Ambiente em Santos –SP

ADM Care

Criação
de
agenda
compartilhada de ações e
responsabilidades.
Realização conjunta das ações.
Apresentação ao parceiro dos
resultados e indicadores de
acordo com o edital.
A equipe Técnica realiza o
acompanhamento presencial e
a distância.

Formação Politico Cidadã de
Grupos Populares – Escola de
Transformação DIST 2 na
cidade de Campinas nos
Residenciais Minha Casa Minha

Fundo Sócio Ambiental da
Caixa

Aplicação de indicadores do
DIST no marco Zero, em julho
de 2017 e final.
Envio
de
relatórios de
prestação e contas físico e
financeiro de acordo com

10

Vida faixa 01 - Sírius, Jardim
Bassoli e Vila Abaeté

regras
do
Ambiental.

Fundo

Socio

Realização de reuniões com
equipe técnica e núcleo gestor
do contrato.

Formação Politico Cidadã de
Grupos
Populares
–
Comunidades Empreendedoras
- DIST 1 Baixada Santista

Fundo Sócio Ambiental da
Caixa

Vila Progresso em Santos

Foram
construídos
os
indicadores através de oficinas
presenciais em Brasília em
2015 e 2016.
Foi realizada aplicação dos
indicadores em 2017 no
momento final das atividades.

Jardim São Manuel em Santos
Prainha no Guarujá
Guapurá em Itanhaém
DIST ARAPIRACA

IADH

Foram
construídos
os
indicadores através de oficinas
presenciais em Brasília em
2015 e 2016.
Foi realizada aplicação dos
indicadores em 2017 no
momento final das atividades.

Sistematização de Projetos
Inovadores – GODEEP

Xena Itália

Utilização de instrumentos da
Comunidade Européia.
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1.6. AVALIAÇÃODOS PROJETOS
A Avaliação é realizada de acordo com a política de cada parceiro. Em geral a
equipe técnica aplica o instrumental durante as atividades. Após a conclusão
da intervenção do Instituto Elos, o relacionamento ocorre por meio de
participação ativa no acompanhamento a distância.
As comunidades da Região da Baixada Santista integram-se na REDE DE
COMUNIDADE ELOS e são convidadas a participar de ações de capacitação e
formação para cidadaniade forma gratuita nos anos subseqüentes.
Nome do Projeto/ Cidade
de atuação

Nome do parceiro

Forma de Avaliação

Assessoria
técnica
a
organizações no Município Luiz
Eduardo Magalhães

Parceria com Instituto Lina
Galvani

Aplicação de indicadores do
Instituto Lina Galvani no marco
Zero e no final do Projeto com
a comunidade.

Assessoria
técnica
a
organizações no Municípiode
Benevides – PA

Parceria com Natura

Aplicação de formulário de
autoavaliação e avaliação pelos
usuários.

Assessoria
técnica
a
organizações em Santos –
Ponta da Praia

ADM Care

Não foi realizada avaliação com
usuários.

Capacitação e Formação de
Lideranças para Cidadania–
Guerreiros Sem Armas 2017
Atuação nos bairros de Morro
do Fontana, Largo do Machado
em Santos e México 70 em São
Vicente

Cotas de patrocínio: ADM,
CODESP,
Caixa
Econômica
Federal,
BrazilFoundation,
Fundação Affonso Brandão
Hennel

Aplicação de auto-avaliação e
avaliação de infra-estrutura
pelos participantes.

Apoio: Prefeitura Municipal de
Santos, Prefeitura Municipal São
Vicente,
Santa
Casa
de
Misericórdia de Santos, Agência
Brasileira de Cooperação do
Ministério
de
Relações
Exteriores,
Mãe
Terra e
BrazilFundation.

Realização
de
acompanhamento durante 6
meses pós imersão com
coaching pessoal.

Capacitação e Formação para
Cidadania– Juntos pelo Rio
Doce2017

Juntos.com

Avaliação realizada com os
participantes no final da
formação por meio de
aplicação de formulário.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Montes Claros –
MG

Instituto Holcim

Aplicação de indicadores do
Instituto Holcim.
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Capacitação e Formação para
Cidadania em Poços de Caldas
– MG

Instituto Votorantim

Utilização de instrumental do
Instituto Votorantim – Régua
de Maturidade.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Miraí – MG

Instituto Votorantim

Utilização de instrumental do
Instituto Votorantim – Régua
de Maturidade.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Santos –SP no
Morro Santa Maria

Edital do Urban 96

Aplicação de pesquisa de
avaliação com participantes.

Capacitação e Formação para
Cidadania em Campo Grande

ADM Care

Não foi realizada avaliação e
monitoramento.

Capacitação e Formação para
Cidadaniana Semana do Meio
Ambiente em Santos –SP

ADM Care

Não foi realizada avaliação e
monitoramento.

Formação Politico Cidadã de
Grupos Populares – Escola de
Transformação DIST 2 na
cidade de Campinas nos
Residenciais Minha Casa Minha
Vida faixa 01 - Sírius, Jardim
Bassoli e Vila Abaeté

Fundo Sócio Ambiental da
Caixa

Aplicação de indicadores do
DIST no marco Zero, em julho
de 2017 e final.

Acompanhamento a distância
por meio de animação de
grupos
de
whatsapp
específicos da ação.

Edital 2016

Envio
de
relatórios de
prestação e contas físico e
financeiro de acordo com
regras
do Fundo Socio
Ambiental.
Realização de reuniões com
equipe técnica e núcleo gestor
do contrato.

Formação Politico Cidadã de
Grupos
Populares
–
Comunidades Empreendedoras
- DIST 1 Baixada Santista
Vila Progresso em Santos
Jardim São Manuel em Santos,
Prainha no Guarujá, Guapurá
em Itanhaém
DIST Arapiraca

Fundo Sócio Ambiental da
Caixa
Edital 2013

Foram
construídos
os
indicadores através de oficinas
presenciais em Brasília em
2015 e 2016.
Foi realizada aplicação dos
indicadores em 2017 no
momento final das atividades.

IADH

Foram
construídos
os
indicadores através de oficinas
presenciais em Brasília em
2015 e 2016.
Foi realizada aplicação dos
indicadores em 2017 no
momento final das atividades.

Sistematização de Projetos
Inovadores – GODEEP

Comunidade Européia

Utilização de instrumentos da
Comunidade Européia.
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1.7. PERÍODO DE ASSESSORAMENTO
Nome do Projeto/ Cidade de atuação

Período de Assessoramento

Assessoria técnica a organizações no
Município Luiz Eduardo Magalhães

01 de abril a 30 de junho de 2017.

Assessoria técnica a organizações no
Município de Benevides – PA

De junho de 2017 a dezembro de 2017.

Assessoria técnica a organizações em
Santos – Ponta da Praia Vila Sapo

De 01 de setembro de 2017 a 01 dezembro de 2017.

Capacitação e Formação de Lideranças
para Cidadania– Guerreiros Sem Armas
2017 Atuação nos bairros de Morro do
Fontana, Largo do Machado em Santos e
México 70 em São Vicente

De 01 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Capacitação e Formação para Cidadania–
Juntos pelo Rio Doce2017

de junho de 2016 a março de 2017.

Capacitação e Formação para Cidadania
em Montes Claros – MG

28 de junho de 2017 a 31 de novembro de 2017.

Capacitação e Formação para Cidadania
em Poços de Caldas – MG

31 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

Capacitação e Formação para Cidadania
em Miraí – MG

31 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

Capacitação e Formação para Cidadania
em Santos –SP no Morro Santa Maria

01 de março a 20 de setembro de 2018.

Capacitação e Formação para Cidadania
em Campo Grade

01 de outubro a 20 de dezembrode 2017.

Capacitação e Formação para Cidadaniana
Semana do Meio Ambiente em Santos –SP

Facilitação de evento em 5 de junho de 2017.

Formação Politico Cidadã de Grupos
Populares – Escola de Transformação DIST
2 na cidade de Campinas nos Residenciais
Minha Casa Minha Vida faixa 01 - Sírius,
Jardim Bassoli e Vila Abaeté

16 de junho de 2016 a setembro de 2018.

Formação Politico Cidadã de Grupos
Populares
–
Comunidades
Empreendedoras - DIST 1 Baixada Santista

Outubro de 2013 a setembro de 2017.

Vila Progresso em Santos
Jardim São Manuel em Santos
Prainha no Guarujá
Guapurá em Itanhaém
DIST ARAPIRACA

Outubro de 2016 a março de 2017.

Sistematização de Projetos Inovadores –
GODEEP

De janeiro de 2017 a 14 de junho de 2017.
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1.8. RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DO ASSESSORAMENTO
O Instituto Elos possui uma equipe contratada (CLT), uma voluntária na área
da Assistência Social.
Além disso estabelece contratação por meio de edital com empresas e
microempreendedores individuais para atuação de acordo com a
especificidade de cada Assessoramento.
Em 2017 os recursos humanos contratados foram:
RECURSOS HUMANOS

CNPJ

Atividade

RODRIGO RUBIDO ALONSO

CLT

Institucional e Facilitador Senior

GIRLENE GALDINO ALVES DOS SANTOS

CLT

Ajudante Geral

ARIANE SANTOS ROZENDO

CLT

Recreacionista

CARLA CRITINA CARDOSO

CLT

ENVOLVA ASSESSORIA LTDA
CULTIVA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE
PROJETOS EPP

180636.710.001-67

Recreacionista
Gestão Institucional , Gestão
Pedagógica e Facilitação Senior

193873.760.001-29

Gestão Financeira

REALIZA ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS

196157.950.001-70

Facilitadores Seniors

ARIANE LOPES MATES 2349659860

304673200001-17

Design

BRUNO SANTOS MATINATA 35066353879

211693.370.001-05

Design

LUÍZA DE SÁ VANDERLEI 00889742430

11.953.469/0001-26

Facilitador Pleno

RICARDO LIMA OLIVEROS 07784523874

229487.790.001-04

Conteúdo

HERBERT SANTO DE LIMA 33914062835
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ LEDO
34492373810
TIMBO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS LTDA - EPP
MARIANA FELIPPEDE OLIVEIRA
33251162802

115585.560.001-14

Facilitador Pleno

144845.290.001-32

Facilitador Pleno

109526.640.001-04

Gestão de Comunicação

30997690/0001-66

Produção e Logística

LOURDES SANTO DE LIMA

Voluntária

Assistente Social
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2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMA E PROJETOS.
2.1. Assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos
sociais, organizações, grupos populares e de usuários.
2.1.1. Vivência Oasis
Curso prático criado pelo Instituto Elos, onde usamos o Jogo Oasis que junta
talentos e recursos locais para transformar lugares a partir dos sonhos coletivos
em apenas 7 passos. Bom para transformar espaços públicos, as relações com o
entorno, e o fortalecimento do sentimento comunitário e empreendedor.
2.1.1.2. Público alvo
Moradores de todas as faixas etárias das áreas e comunidades atendidas,
estudantes, lideranças comunitárias, representantes de organizações,
representantes do setor público, moradores das cidades.
Os participantes chegam a partir de uma busca ativa nos territórios e
organizações locais utillizando a Filosofia Elos como processo metodológico.
As localidades são em sua maioria selecionadas pelo parceiro local, e não
necessariamente pertencem a área de assistência, e sim são grupos de
comunidades vulneráveis e portanto em sua maioria usuários dos serviços da
assistência social.
Em sua maioria são inscritos no cadastro único da assistência social e no
Programa Bolsa Família.
Os beneficiários diretos não tem qualquer participação ou contrapartida
financeira conforme notas explicativas do balanço 2017.
2.1.1.3. Recursos Humanos
Etapa de Diagnóstico
1 Assistente social voluntária por 10 horas – Termo de voluntariado
1 Consultor Sênior contratado por 32 horas- Prestador de Serviço PJ
1 Consultor Pleno contratado por 32 horas - Micro Empreendedor Individual MEI
Etapa de formação
1 Consultor Sênior contratado por 80 horas - Prestador de Serviço PJ
1 Consultor Pleno contratado por 80 horas - Micro Empreendedor Individual MEI
1 Consultor externo contratado por 1 hora - Prestador de Serviço PJ
OBS: A etapa de acompanhamento é variável de acordo com cada contratante,
com variação de 3 meses com Consultor Sênior contratado por 96 horas e 1
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consultor pleno contratado por 96 horas, e de 6 meses com Consultor sênior
contratado por 192 horas e 1 consultor pleno contratado por 192 horas.
2.1.1.4. Infraestrutura
Uma sede alugada em Santos, 1 sala de trabalho, 1 sala de reunião, 1 PABX 12
canais, 2 linhas telefônicas rede wi-fi de internet, 2 computadores.
Em campo: variável com espaço cedidos em escolas, associações comunitárias,
entre outras.
2.1.1.5. Abrangência Territorial
Nacional: Arapiraca( AL),Benevides (PA), Campo Grande (MS), Montes Claros
(MG), Campestrinho (MG), Rosário da Limeira (MG), Luís Eduardo Magalhães
(BA), Santos (SP)
2.1.1.6. Resultados e pessoas atendidas
Benevides (PA): 50 parcerias institucionais, 20 participantes na formação
gratuita, 480 pessoas mobilizadas, 500 famílias impactadas.
Foram construídos 5 brinquedos, uma área de leitura e um jardim no entorno
da quadra de vôlei do grupo de jovens da comunidade.
330 pessoas participaram do evento o “Melhor de Benevides“ , uma grande
exposição dos talentos da cidade, tivemos 22 expositores que representaram
projetos de diferentes áreas, e no palco se apresentaram 13 atrações nas áreas
da cultura, esporte, meio ambiente, educação e empreendedorismo.
O encontro "Sonhando Benevides" , que reuniu 25 representantes da cidade,
que decidiram pela construção da Casa da Memória de Benevides; campanha,
com encontros de sensibilização e acolhimento, sobre a violência contra a
mulher, para acontecer nas escolas; uma agenda de feiras de artesanato,
culinária e cultura local; projeto de educação ambiental organizado por um
grupo de jovens ativistas e pela Secretaria de Educação.
Fonte de Recursos :NATURA
Campo Grande (MS): 12 participantes na formação gratuita, 140 participantes
em eventos abertos, 3 parcerias institucionais.Ações:reforma do parquinho,
existente, instalar um novo parquinho de madeira. Eles fizeram uma pista de
caminhada, academia ao ar livre, alambrado no campo de futebol e reforma
dos alambrados existentes. Para a área de convívio foram instalados 7 bancos e
4 kits de mesas e bancos, e, paisagismo na praça.
Fonte de Recursos :ADM Care
Montes Claros (MG):33 participantes na formação gratuita, 150 participações
em eventos abertos, 3 parcerias institucionais. Ações: pintura da quadra de
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esportes; colocação de 3 aparelhos de academia; área de lazer infantil com
pneus. Teve paisagismo com mais de 20 mudas plantadas; colocação de banco
e lixeira, além do Início da construção do passeio.
Fonte de Recursos :Instituto Holcim
Campestrinho (MG): 20 participações na formação, 210 participações em
eventos abertos, 3 Parcerias institucionais. uma área de lazer com parquinho,
pergolado, bancos e mesas, palco, jardins, guarda-corpo e plantio ao redor do
rio e mural.
Fonte de Recursos :Instituto Votorantim
Rosário da Limeira (MG): 22 participações na formação gratuita, 317
participações em eventos abertos, 10 parcerias institucionais. Ação 1:
reconstrução do parquinho do Centro de Atenção Sócio-Infantil (CASI) - Escola
de Tempo Integral, e a instalação de um memorial com fotos e fatos históricos
de Rosário da Limeira. Ação 2: instalação do portal de entrada do distrito,com
a limpeza do terreno e paisagismo; pintar a quadra do bairro; e construir um
parquinho para as crianças no Centro Comunitário do bairro. Ação 3:
revitalização da praça e parquinho na entrada do bairro, instalação de floreiras
de pneu. Ação 4: realização do paisagismo na entrada do campo de futebol da
comunidade.
Fonte de Recursos :Instituto Votorantim
Luís Eduardo Magalhães (BA): 12 participantes na formação, 132 participações
em encontros abertos, 5 parcerias institucionais. Ação: instalação de 4 mesas e
16 bancos; parquinho e brinquedos instalados, areia do campinho está
espalhada, mudas plantadas, pintura feita, traves do gol recuperadas, produção
de lixeiras utilizando garrafões de água, quiosque.
Fonte de Recursos :Instituto Lina Galvani
Horta Bons Frutos (SP): 05 empreendedoras locais, 30 participantes dos
mutirões, 100 participações em encontros, 2 parcerias institucionais. Ação:
manutenção e melhorias na HORTA com implantação de Energia solar e
sombrite na área produtiva.
Fonte de Recursos :Rotary Club Boqueirão

2.1.1.7. Origem dos Recursos Financeiros
Não existe cobrança dos participantes atendidos.
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Origem: IADH, Natura, ADM Care, Instituto Lina Galvani, Rotary Clube
Boqueirão e Instituto Votorantim.
Valor: R$ 500.000,00
2.1.1.8. Despesas das Atividades
Equipe técnica do projeto, logística, materiais e bens adquiridos no projeto
(mutirões), materiais de divulgação e comunicação, materiais pedagógicos e
custos institucionais.
2.1.1.9. Parcerias
ADM, Instituto Holcin, Instituto Lina Galvani, Instituto Votorantim,
Natura,União pelo Desenvolvimento de Benevides, Companhia Brasileira de
Alumínio, Prefeituras de Benevides, Campo Grande, Montes Claros,
Campestrinho, Rosário de Limeira, Luís Eduardo Magalhães.
2.1.1.10 Seleção dos projetos ou entidades a serem assessorados.
As cidades de atuação são escolhidas juntamente com os parceiros locais.
É realizada uma visita a cidade indicada pelo edital ou parceiro.
São visitados prioritariamente em situação de vulnerabilidade, órgãos públicos
da Prefeitura. Após, existe uma avaliação da equipe elos cruzando o programa
de assessoramento, a carga horária existente e a capacidade de organização
encontrada.
Em sua maioria os beneficiários são usuários do sistema de garantia de
direitos.

Thaís Polydoro Ribeiro

Rodrigo Rubido Alonso

Responsável pelo projeto

Diretor Executivo
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2.1.2. Horta Educativa SESC Santos

Implantação da Horta Educativa do Sesc Santos feita a partir dos sonhos dos
diferentes usuários e públicos da instituição.
Durante 3 meses, aconteceram as atividades com os funcionários às
quartas-feiras em duas turmas, uma no período da manhã e outra de tarde. As
atividades com os Curumins ocorreram nas quintas-feiras, também em duas
turmas. Jovens e idosos se integraram ao público do SESC aos sábados.
O Flor e Ser foi responsável pela capacitação técnica através de cinco oficinas,
que tiveram os seguintes temas abordados:
Introdução à Permacultura; Agricultura orgânica, Sistema Agroflorestal, Horta
Permacultural; Tipos de solo;Preparo da terra; Adubação orgânica; Invasores e
Convidados; Incríveis Minhocas; Plantio de sementes; Plantas companheiras,
insectárias e antagônicas; Diferentes partes das plantas que nos alimentam:
sementes, caules, frutos e raízes; Oficina de Biofertilizantes.
Os mutirões aconteceram durante a semana com cada público específico. Aos
finais de semana as atividades foram abertas ao público geral do SESC e foi
feito um convite especial para as famílias dos Curumins.
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2.1.2.1. Público-alvo
60 Funcionários, participantes dos programas do SESC Santos, 40 crianças do
Projeto Curumim e 10 Jovens e Idosos do Programa JUVENTUDES e TSI.
Os participantes foram selecionados pelo parceiro SESC, e não
necessariamente pertencem a área de assistência, e sim são grupos de
comunidades vulneráveis e portanto em sua maioria usuários dos serviços da
assistência social.
Os beneficiários diretos não tem qualquer participação ou contrapartida
financeira conforme notas explicativas do balanço 2017.
2.1.2.2. Recursos Humanos
Pré produção: produtor contratado para 8 horas – Micro Empreendedor
Individual - MEI
Preparação e produção da formação: produtor sênior contratado para 19 horas
e produtor pleno contratado por 9 horas e meia - Micro Empreendedor
Individual - MEI
Facilitação: consultor sênior contratado 33 horas, consultor pleno 97 horas e
meia- Prestador de Serviço PJ
Sistematização e fechamento: consultor sênior contratado por 9 horas Prestador de Serviço PJ
2.1.2.3. Infraestrutura
Sala cedida pelo SESC de Santos
Espaço cedido pelo SESC de Santos

2.1.2.4. Abrangência Territorial
Municipal: Santos (SP)

2.1.2.5. Resultados e pessoas atendidas
Mutirão 1: 60 pessoas para realizar um pomar, um lago, e um canteiro de
legumes e hortaliças.
Mutirão 2: 90 pessoas fizeram um borboletário, sementeiras, canteiros de
plantas não convencionais comestíveis (PANCs), flores e hortaliças.

2.1.2.6. Origem dos Recursos Financeiros
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Não existe cobrança dos participantes atendidos.
Origem: SESC.
Valor: R$ 29.824,00
2.1.2.7. Despesas das Atividades
Custo de hora técnica da Equipe técnica do projeto, materiais e bens adquiridos
no projeto (mutirões), materiaispedagógicos e custos institucionais.

2.1.2.8. Parcerias
SESC Santos, Flor e Ser, André Jost Mafra Arquitetura,Ricardo Ara Cebollada na
construção do largo e doação dos peixes, Serralheria Gonçalo, Luciano fez
doação de caixa de abelhas sem ferrão.

Thaís Polydoro Ribeiro

Rodrigo Rubido Alonso

Responsável pelo projeto

Diretor Executivo
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2.2. Capacitação e formação para a cidadania, no fortalecimento de
movimentos sociais e de grupos populares.
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2.2.1. Guerreiros Sem Armas
Formação anual de jovens lideranças de diversos países, que compreende
quatro módulos: processo de seleção, captação de recursos, imersão e
acompanhamento.
2.2.1.1. Processo de seleção: os participantes se inscrevem em uma plataforma
virtual, cumprem 5 tarefas que tem a ver com avaliação pessoal, planejamento,
e ação coletiva.
2.2.1.2. Público alvo: jovens entre 18 a 35 anos e 3 comunidades localizadas na
Baixada Santista, em alguma situação de vulnerabilidade
2.2.1.3. Recursos Humanos
a) 2 contratados para Design Gráfico por 6 horas/cada - Micro
Empreendedor Individual – MEI;
b) 1 contratado para Comunicação por 6 horas - Prestador de Serviço PJ
c) 2 contratados para Prospecção por 64 horas/cada Micro
Empreendedor Individual - MEI e PJ;
d) 3 contratados para Pedagógico por 30 horas/cada Prestadores de
Serviço PJ;
e) 2 contratados para Desenvolvimento e atualização por 36 horas/cada
Prestadores de Serviço PJ;
f) 2 contratados para Acompanhamento por 80 horas/cada Prestador de
Serviço PJ;
g) 2 contratados para Seleção por 36 horas/cada Micro Empreendedor
Individual – MEI;
h) 6 voluntários para Seleção 36 horas/cada;
i) 1 contratado para Feedback por 70 horas Prestador de Serviço PJ;
2.2.1.4. Infraestrutura
Uma sede alugada, 1 sala de trabalho, 1 sala de reunião, 1 PABX 12 canais, 2
linhas telefônicas rede wi-fi de internet, 21 computadores.
2.2.1.5 Captação de recursos: treinamento individual de captação de recursos
para participantes inscritos no GSA.
2.2.1.6. Público alvo: 59 jovens participantes do programa.
2.2.1.7Recursos Humanos:
a) 1 contratado para treinamento individual por 50 horas - Prestador de
Serviço PJ
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b) 1 contratado para treinamento individual por 125 horas - Prestador de
Serviço PJ
c) 1 contratado para treinamento individual por 125 horas - Prestador de
Serviço PJ
2.2.1.8Infraestrutura
Uma sede alugada, 1 sala de trabalho, 1 sala de reunião, 1 PABX 12 canais, 2
linhas telefônicas rede wi-fi de internet, 3 computadores.
2.2.1.9 Imersão:
32 dias de imersão teórica e prática atuando em 3 comunidades em estado
vulnerável da
Baixada Santista, como Morro do Fontana, Largo do Machado e México 70.
Plano de atividades:

2.2.1.10 Público Alvo: 58 jovens participantes, moradores das 3 comunidades
parceiras, moradores de Santos e São Vicente em geral.
As comunidades atendidas são bairros vulneráveis, em sua maioria usuários dos
serviços da assistência social.

2.2.1.11Recursos Humanos:
Núcleo de Gestão:
a) 1 Coordenador geral Senior contratado por 560 horas  CLT
b) 1 Coordenador geral Pleno contratado por 484 horas - Prestador de
Serviço PJ
c) 1 Gestor administrativo contratado por 320 horas Prestador de Serviço
PJ
d) 1 Mobilizador de Parceria contratado por 528 horas - Micro
Empreendedor Individual - MEI
e) 1 Cobrança contratado por 184 horas  Prestador de Serviço PJ
f) 1 Assistente social voluntária por 10 horas – Termo de voluntariado
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Núcleo Pedagógico
a) 1 Consultor Sênior Elos 01 contratado por 953 horas - Prestador de
Serviço PJ
b) 1 Consultor Sênior Elos 02 contratado por 117 horas - Prestador de
Serviço PJ
c) 1 Coordenador geral Pleno contratado por 792 horas - Prestador de
Serviço PJ
d) 3 Facilitador Elos - Pleno contratado por 160 horas - Prestador de
Serviço PJ e com Micro Empreendedor Individual - MEI
e) 3 Facilitadores externos comunidades autônomo contratado por 160
horas - Prestador de Serviço PJ e com Micro Empreendedor Individual MEI
f) 1 Facilitador jogos indígenas contratado por 40 horas Prestador de
Serviço PJ
g) 3 Facilitadores comunidades aprendizes autônomo contratado por 160
horas - Micro Empreendedor Individual - MEI
h) 2 Oficina de Comunicação-Não Violenta autônomo contratado por 8
horas - Prestador de Serviço PJ
Núcleo de Infraestrutura:
a) 1 Produtor contratado por 448 horas - Micro Empreendedor Individual MEI
b) 1 Produtor contratado por 272 horas - Micro Empreendedor Individual
- MEI
Núcleo de Comunicação
a) 1 Coordenador geral contratado por 216 horas Prestador de Serviço PJ
b) 1 Consultor de divulgação, seleção e prospecção autônomo contratado por
1152 horas Prestador de Serviço PJ
c) 1 Consultor Sênior - Relação institucional autônomo contratado por 512
horas - Prestador de Serviço PJ
d) 1 Assessoria de imprensa contratado por 167 horas - Prestador de Serviço
PJ
e) 1 Designer gráfico autônomo contratado por 296 horas - Micro
Empreendedor Individual - MEI
f) 1 Consultor conteúdo de Comunicação contratado por 324 horas - Micro
Empreendedor Individual - MEI
g) 1 Fotógrafo contratado por 120 horas Prestador de Serviço PJ
h) 1Videasta contratado por 240 horas Prestador de Serviço PJ
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2.2.1.12. Infraestrutura
Aluguel do CEFAS (Centro de Formação e Apostolado de Santos), estruturas
cedidas nas comunidades: cessão da escola no México70, cessão da Sociedade
de Melhoramentos no Largo do Machado, cessão da garagem coberta no
Fontana, cessão do Espaço Elos, cessão do UMES Deputado Rubens Lara,
aluguel Sítio Itabatatinga
2.2.1.13. Acompanhamento
Apoiar o participante no seu processo de desenvolvimento pessoal a partir das
qualidades projetadas pelo programa, seu propósito e o mundo que sonhamos;
Cultivar a Comunidade de Guerreiros Sem Armas pelo mundo;
Oferecer oportunidades de reflexão, aprendizagem e prática nos níveis
mitológico, filosófico e instrumental, para 59 participantes.
2.2.1.14. Público Alvo
50 participantes do programa e convidados de outras edições .
2.2.1.15. Recursos Humanos
a.
1 Designer Pedagógico contratado - 100 horas- Micro Empreendedor
Individual – MEI.
b.
1 Comunicador contratado - 60 horas -Micro Empreendedor Individual –
MEI.
c.
1 Designer Gráfico contratado - 80 horas - Micro Empreendedor
Individual – MEI.
d.
1 Tradutor contratado - 50 horas (somente primeiro ano) + 16 horas
(demais edições) - Prestador de Serviço PJ.
e.
2 Mentores contratados - 90 horas/cada. Prestador de Serviço PJ eMicro
Empreendedor Individual – MEI.
2.2.1.16. Infraestrutura
Uma sede alugada, 1 sala de trabalho, 1 sala de reunião, 1 PABX 12 canais, 2
linhas telefônicas rede wi-fi de internet, 6 computadores.
2.2.1.17. Abrangência Territorial
Processo de Seleção - Internacional com atuação em 57 países
Captação de recursos - Internacional com atuação em 20 países
Imersão - Municipal com atuação em 3 comunidades em situação vulnerável
Acompanhamento - Internacional com atuação em 20 países

2.2.1.18. Resultados e Pessoas Atendidas
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Processo de seleção tivemos 944 inscritos, 57 países, 222 terminaram o
processo, 244 ações, que impactaram 30336 pessoas no mundo.
Captação de recursos tivemos 58 participantes de 20 países arrecadaram um
total de R$ 404.460,00 e mais R$ 52.800,00 na captação coletiva.
Imersão tivemos 58 participantes pagantes e bolsistas de 20 países, 16
participantes pagantes e bolsistas no Elos Novos Líderes, 20 parcerias
institucionais, atuação em 3 comunidades em Santos, 1730 participações em
eventos abertos e gratuitos. 
Intervenções nas comunidades:
Comunidade do Fontana (Santos SP)
a.
Mirante São Miguel: pintura de mural, banco de bambu, binóculo,
pintura da Kombi, carrinho de pallet, cavalo de pneu.
b.
Praça da Cuca: cerca de bambu, gangorra, horta, banco de bambu,
banco de mesa de concreto, mesa de ping-pong.
c.
Mirante Monte Serrat: pintura
d.
Praça Cosme e Damião: pintura de brincadeira no chão, biblioteca
ambulante, banco de bambu.
e.
Rua São Miguel: pintura de brincadeiras, como twister, caça-palavras,
amarelinha
f.
Pintura da escada da Praça Noé de Carvalho
g.
Pintura da escada Santa Inês
h.
Pintura da escada Santa Valéria
Comunidade Largo do Machado (Santos SP)
a.
Instalação e organização das lixeiras
b.
Organização do estacionamento dos carros
c.
Parquinho
d.
Jardim comestível
e.
Murais
f.
Revitalização da gruta
g.
Revitalização da bica São Bento
h.
Transformação do espaço Tarzan em espaço sociocultural comunitário
com pinturas e instalação de 2 banheiros
Comunidade México 70 (São Vicente SP)
a.
Transformação da praça em espaço de lazer para crianças
b.
Parquinho com brinquedos
c.
Horta comunitária
d.
Instalação de aparelhos de ginástica
e.
Instalação de mesa e bancos de concreto
f.
Pintura de brincadeiras no chão
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g.
h.
i.
j.

Pintura de palco no chão
Pintura da quadra poliesportiva
Pintura de murais
Ações de limpeza
l) Instalação de lixeiras
m) Organização e planejamento de feira de artesanato e comida

Acompanhamento: esta atividade tem término previsto para março de 2018
Os beneficiários diretos das comunidades não tem qualquer participação ou
contrapartida financeira conforme notas explicativas do balanço 2017.
2.2.1.19. Origem dos recursos financeiros
Os participantes do programa associam-se ao Instituto Elos na categoria
Guerreiros Sem Armas e pagam uma contribuição associativa anual. Para o
público de moradores atendidos nas comunidades, não existe cobrança.
Origem: Doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas ( Instituto
Arapyau), patrocínio por meio de Editais ( CODESP, BrazilFundation, Fundação
Affonso Brandão Hennel ADM Care), apoio institucional com poder público
municipal ( Santos e São Vicente) .
Orçamento: R$ 1.120.000,00
2.2.1.20. Despesas das Atividades
Equipe técnica do projeto, logística, locação de espaço, alimentação,materiais
de limpeza, materiais e bens adquiridos no projeto (mutirões), locação de
equipamentos para os eventos comunitários , estadia de convidados, despesas
telefônicas, materiais pedagógicos, materiais de comunicação e custos
institucionais.
2.2.1.21. Parcerias
Cotas de patrocínio: ADM, CODESP, Caixa Econômica Federal, BrazilFoundation,
Fundação Affonso Brandão Hennel
Apoio: Prefeitura Municipal de Santos, Prefeitura Municipal São Vicente, Santa
Casa de Misericórdia de Santos, Agência Brasileira de Cooperação do Ministério
de Relações Exteriores, Mãe Terra e BrazilFundation.
Mariana Gauche Motta

Rodrigo Rubido Alonso

Responsável pelo projeto

Diretor Executivo

2.1.2. Urban 95
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O Urban95 Challenge, promovido pela Bernard Van Leer Foundation, convidou
idéias criativas e projetos que promovam o bem-estar das crianças pequenas
nas cidades desde o período pré-natal até a idade de 5 anos. Entre 151 idéias
de 41 países a Vivência Oásis, no Morro de Santa Maria, em Santos, foi um dos
26 projetos selecionados com o intuito de facilitar processos que possibilitem
que famílias de crianças pequenas participem no planejamento urbano e
decisões de design, no período de Março a Outubro.
Etapa 1 Diagnóstico Apreciativo
Etapa 2 Vivência Oasis
Etapa 3 Acompanhamento
2.1.2.1. Público alvo: crianças de até 90cm de altura e jovens da comunidade
do Morro Santa Maria, professores do Ciclo Básico, educadores, pais e mães,
estudantes de Pedagogia e outras pessoas interessadas.
Trata-se de comunidade vulnerável e portanto em sua maioria usuários dos serviços
da assistência social. Os moradores, em sua maioria são inscritos no cadastro único
da assistência social e no Programa Bolsa Família.

2.1.2.2. Pessoas atendidas: 2000 famílias
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2.1.2.3. Recursos Humanos
Etapa de Diagnóstico
1 Assistente social voluntária por 10 horas – Termo de voluntariado – visita
domiciliar das famílias.
1 Consultor Senior contratado por 32 horas - Prestador de Serviço PJ e Micro
Empreendedor Individual – MEI.
f.
1 Consultor Pleno contratado por - 32 horas Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.
Etapa de formação
g.
1 Consultor Senior contratado por 80 horas - Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.
h.
1 Consultor Pleno contratado por 80 horas - Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.
i.
1 Consultor externo contratado por 1 hora - Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.
Pós
j.
1 Consultor Senior contratado por 56 horas - Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.
k.
1 Consultor Pleno contratado por 56 horas - Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.

2.1.2.4. Infraestrutura
Uma sede alugada em Santos, 1 sala de trabalho, 1 sala de reunião, 1 PABX 12
canais, 2 linhas telefônicas rede wi-fi de internet, 2 computadores.
Sala cedida pelo CRAS São Bento, salão da Igreja de Santa Ana e São Joaquim,
sala da Sociedade de Melhoramentos do Santa Maria
2.1.2.5. Abrangência territorial
Municipal: Santos (SP)
2.1.2.6. Resultados e pessoas atendidas
8 parcerias institucionais, 30 participantes na Vivência Oasis gratuita, 350
participações no mutirão, 2000 famílias impactadas Ações: revitalização do
campinho de futebol, que ganhou um alambrado novo, uma rede de proteção,
um banco para a torcida , um novo jardim comestível e a revitalização do mural
com imagens inspiradas nas criança do bairro. Na mesma rua foi consolidado o
espaço da rua de lazer, com brincadeiras de chão, além de uma brinquedoteca.
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Os beneficiários diretos não tem qualquer participação ou contrapartida
financeira conforme notas explicativas do balanço 2017.
2.1.2.7. Origem dos recursos financeiros
Não existe cobrança dos participantes atendidos.
Origem : Edital Urban 95 da Bernard Van Leer Foundation
Valor:R$ 45.375,00
2.1.2.8. Despesas com as atividades
Equipe técnica do projeto, logística,materiais e bens adquiridos no projeto
(mutirões),
materiais pedagógicos, materiais de comunicação e custos
institucionais.
2.1.2.9. Parcerias
Bernard Van Leer Foundation, Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania,
e Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Santos, CRAS São Bento,
CECONV, Igreja de Santa Ana e São Joaquim (Morro Santa Maria), Sociedade de
Melhoramentos do Santa Maria, Subprefeitura dos Morros, MIB (Mapa da
Infância Brasileira).

Natasha Mendes Gabriel

Rodrigo Rubido Alonso

Responsável pelo projeto

Diretor Executivo
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2.1.2. Semana Meio Ambiente -ADM
Realização de palestras e atividades socioeducativas para empregados ADM e
comunidade Vila Sapo.
2.1.2.1. Público alvo: empregados da ADM e lideranças da comunidade Vila
Sapo.
2.1.2.2. Pessoas atendidas: 60 empregados e 20 famílias
2.1.2.3. Recursos Humanos
1 Assistente social voluntária por 10 horas – Termo de voluntariado para
1 Consultor Senior contratado por 8 horas - Prestador de Serviço PJ e Micro
Empreendedor Individual – MEI.
1 Consultor Pleno contratado por 32 horas - Prestador de Serviço PJ e Micro
Empreendedor Individual – MEI.
Etapa de Mobilização e realização
1 Consultor Senior contratado por 9 horas- Prestador de Serviço PJ e Micro
Empreendedor Individual – MEI.
1 Consultor Pleno contratado por 9 horas - Prestador de Serviço PJ e Micro
Empreendedor Individual – MEI.
2.1.2.4. Infraestrutura
Uma sede alugada em Santos, 1 sala de trabalho, 1 sala de reunião, 1 PABX 12
canais, 2 linhas telefônicas rede wi-fi de internet, 2 computadores.
Auditório da ADM para palestra e sede da Associação Vila Sapo.
2.1.2.5. Abrangência territorial
Municipal: Santos (SP)
2.1.2.6. Resultados e pessoas atendidas
80 participantes. Ações: palestra sobre desenvolvimento ambiental no
contexto corporativo, prática de oficina de tecnologia sustentável, mutirão
comunitário na Vila Sapo.
2.1.2.7. Origem dos recursos financeiros
Não existe cobrança dos participantes atendidos.
Origem : ADM
Valor:R$ 9.200,00
2.1.2.8. Despesas com as atividades
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Equipe técnica do projeto, logística,materiais e bens adquiridos no projeto
(oficina e mutirões) e custos institucionais.
2.1.2.9. Parcerias
ADM, Associação Vila Sapo e Instituto Favela da Paz.

Natasha Mendes Gabriel

Rodrigo Rubido Alonso

Responsável pelo projeto

Diretor Executivo
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2.3. Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que
possam apresentar soluções alternativas a serem incorporadas nas políticas
públicas

2.3.1. Escola de Transformação DIST Campinas
Escola de Transformação é uma oportunidade de desenvolvimento para
pessoas interessadas em contribuir com a melhoria do seu bairro. Aqui vai
aprender como podemos transformar o bairro que vivemos, no bairro que
sonhamos! Este aprendizado será na prática! A ideia é fortalecer o senso de
comunidade através de cursos, oficinas, encontros, projetos comunitários, em
dois anos de atividades.
A Escola de Transformação DIST Campinas é uma parceria do Elos com a
Demacamp, apoiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal
dentro da estratégia Desenvolvimento Integrado e Sustentável dos Territórios
(DIST). Agradecemos a participação efetiva no projeto da Fundação FEAC e a
Prefeitura de Campinas.
São no total 2 anos de atuação, sendo o primeiro ano do projeto em 2017.
Conheça os três ciclos metodológicos da Escola de Transformação
Ciclo I: Mobilização – convidar e unir vontades, pessoas, Instituições e recursos
para atuarem juntos no mesmo sonho.
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Descobrir qual o cenário que vamos encontrar e quem vão ser os parceiros na
jornada
Análise: Situação atual dos empreendimentos, suas condições sociais e físicas,
os principais desafios, através de levantamento de dados, relatório técnico,
diagnóstico participativo, apresentação em reuniões comunitárias.
Conexão: Encontros e reuniões nos empreendimentos e na cidade para o
estabelecimento de parcerias e oportunidades.
Ciclo II: Formação – trocar conhecimentos entre os participantes envolvidos e
convidados externos para estimular novos aprendizados no tema do sonho
comum
Reunir as pessoas em torno de uma sonho comum,apoiar a formação de grupos
comunitários e o desenvolver projetos comunitários
Ciclo III: Realização - colocar na prática, fazer acontecer e tornar realidade o
sonho unindo os saberes locais e os recursos disponíveis, ampliando os
resultados em cada ação.
Esta etapa permeia todo o processo porque as atividades de formação apoiam
diretamente os projetos comunitários e sua evolução
2.3.1.2 Público alvo: moradores dos residenciais Minha Casa Minha Vida em
Campinas, estudantes, moradores de Campinas, lideranças comunitárias,
representantes de organizações, representantes do setor público.
Por trata-se de Minha Casa Minha Vida faixa 1, os participantes são
predominantemente usuários dos serviços da assistência social, inscritos no cadastro
único da assistência social e no Programa Bolsa Família.

2.3.1.3 Recursos Humanos
1 Coordenador Geral contratado para 429 horas - Prestador de Serviço PJ
3 Consultores contratado para 1148 horas - Prestador de Serviço PJ e Micro
Empreendedor Individual – MEI.
1 Coordenador de Projeto contratado para 179 horas - Prestador de Serviço PJ
1 Coordenador Metodológico contratado para 51 horas - Prestador de Serviço
PJ
3 Facilitadores Senior contratado para 1114 horas - Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.
3 Facilitadores Pleno contratado para 781 horas - Prestador de Serviço PJ e
Micro Empreendedor Individual – MEI.
1 Designer contratado para 122 horas- Micro Empreendedor Individual – MEI.
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1 Jornalista contratado para 186 horas  -Micro Empreendedor Individual – MEI.
1 Assessoria de Imprensa para 64 horas - Micro Empreendedor Individual –
MEI.
1 Assistente Administrativo para 64 horas - Micro Empreendedor Individual –
MEI.
1 Assistente social voluntária por 10 horas – Termo de voluntariado para
2.3.1.4. Infraestrutura
Uma sede alugada em Santos, 1 sala de trabalho, 1 sala de reunião, 1 PABX 12
canais, 2 linhas telefônicas rede wi-fi de internet, 8 computadores.
Uma sede cedida em Campinas, 1 sala de trabalho, 1 linha telefônica, 3
computadores
Salões de festas cedidos dos condomínios dos residenciais Abaeté, Sirius,
Jardim Bassoli em Campinas
CIS Guanabara em Campinas
Nave Mãe Jardim Bassoli cessão de espaço em Campinas
Fundação Educar DPaschoal cessão de espaço em Campinas
SESC Campinas cessão de espaço em Campinas
Associação Comercial do Sirius cessão de espaço em Campinas
Escola Estadual Antonio Carlos Lehman em Campinas.
2.3.1.5. Abrangência Territorial
Municipal: Campinas (SP)
2.3.1.6. Resultados e Pessoas Atendidas
Neste primeiro ano, conseguimos implantar 29 parcerias institucionais, ter
6819 participações em 387 ações e eventos gratuitos.
No Ciclo de Mobilização:
84 Reuniões de Articulação Estratégica
44 Reuniões Comunitárias
Total de participações 2070
No Ciclo de Formação:
67 Formações e Oficinas gratuitas
44 reuniões de acompanhamento
2213 participações
No Ciclo de Realização
44 reuniões de acompanhamento de projetos com 348 participações
71 ações gratuitas empreendidas pela comunidade com 1318 participações
24 oficinas gratuitas de audiovisual com 370 participações
9 ações gratuitas específicas (mapeamento afetivo, design e currículo mensal)
com 530 participações
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Total: 2566 participações

2.3.1.7. Origem dos recursos financeiros
Os beneficiários diretos não tem qualquer participação ou contrapartida
financeira conforme notas explicativas do balanço 2017.
Origem : Fundo Sócio Ambiental da Caixa
Valor: R$ 1.102.920,00
2.3.1.8. Despesas das Atividades
Equipe técnica do projeto, logística,materiais e bens adquiridos nos projetos
(mutirões), materiais pedagógicos, consultorias especializadas, produção de
eventos e materiais de comunicação.
2.3.1.9. Parcerias
Demacamp, Fundação FEAC, CRAS Florence, Fundação Educar DPaschoal, SESC
Campinas, Museu Observatório de Ciências - UNICAMP, Prefeitura Municipal
de Campinas,Correios, CEASA, Escola Waldorf Veredas.
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2.4. Outros

2.4.1. Semana do Brincar
Abertura da Semana Mundial do Brincar em Santos no Morro da Nova Cintra. A
programação de 1 dia contou com atividades gratuitas, como: Oficina de
Bonecas Abayomi da Rosane Kerman; Brincadeira de massinha caseira com
Priscila Leonel; o artista plástico Renato Leal que fez uma atividade com arte e
colagem; Bruna Farine Milani com brincadeiras de chão; Desenho com giz e
água da Zenilda Cruz; apresentações do Grupo de Circo da Vila do Teatro; o
Grupo Tramar, da Célia Faustino e Natália Brescancíni, que fizeram a
intervenção de dança, Cama de Gato; brincadeira de dança Casulo com
Fernanda Iannuzzi ; atividades esportivas com Pascoal André, Laura Benites,
Carla Cristina Cardoso e ThaysVitta; a roda de brincadeiras da Daniela Amaral;
percurso sensorial para crianças de 0 a 3 anos com Aline, diretora da creche
Laurival, tudo embalado ao som do Garrafada. Além da apresentação do
Batucantante Música Para Crianças do Ronaldo Crispim.
2.4.2. Público-alvo
Crianças, mães, pais, educadores da região dos Morros de Santos, região
vulnerável e portanto com moradores em sua maioria usuários dos serviços da
assistência social.
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Os beneficiários diretos não tem qualquer participação ou contrapartida
financeira conforme notas explicativas do balanço 2017.
2.4.3. Quantidades de pessoas atendidas
150 pessoas, entre crianças, mães e pais
2.4.4. Recursos Humanos
1 Coordenador sênior voluntário por 20 horas
6 facilitadores voluntários por 6 horas/cada
OBS: Os oficineiros atuaram de maneira voluntária com média de 2 horas
2.4.5.Infraestrutura
Quadra da Escola de Samba Unidos do Morro, Lagoa da Saudade no Morro da
Nova Cintra
2.4.6. Abrangência Territorial
Municipal: Santos (SP)
2.4.7. Resultados obtidos
Fortalecimento da conceito da importância do brincar no desenvolvimento da
criança. Em 2017, o tema “O Brincar que Encanta o Lugar”, que de acordo com
a Aliança para a Infância: “a SMB propõe, por trás de toda a programação, que
nos atentemos às pressões que muitas vezes recaem sobre a criança – a
correria do dia a dia, o que é imposto – e que acaba atropelando seu
desenvolvimento individual e único”.
2.4.8. Origem dos recursos financeiros
Não existe cobrança dos participantes atendidos.
Atividade voluntária
2.4.9. Despesas das atividades
Atividade voluntária
2.4.10. Parcerias
Creche Laurival; EME Cyro de Athayde; EME Rubens Lara; Administração
Regional dos Morros; Secretaria de Cultura; G.R.C.E.S. Unidos dos Morros;
Simone Batista; CECON Santa Maria; SESC Santos; Semana Mundial do Brincar;
e aos comércios do Morro da Nova Cintra, escolas e creches da região.
Natasha Mendes Gabriel

Rodrigo Rubido Alonso

Responsável pelo projeto

Diretor Executivo
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ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Os recursos do Instituto Elos são de editais de patrocínios, doações de pessoas
físicas, doações de pessoas jurídicas, prestação de serviços, contribuição
associativa e prêmios.
Todas as atividades desenvolvidas durante o ano de 2017 foram gratuitas e
especialmente para famílias de vulnerabilidade social dos municípios
envolvidos.
Para o item doação em 2017 temos a seguinte situação:

Para o item de Receita de Serviços em 2017, temos a seguinte demonstração:

Para o item de Outras Receitas em 2017, temos a seguinte demonstração:
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No ano de 2017 as despesas foram alinhadas nas seguintes proporções:
Despesas

Custos de Projetos com destaque a materiais aplicados:

PARCERIAS
Obtivemos apoio de empresas privadas e a comunidade em geral.

Thaís Polydoro Ribeiro

Rodrigo Rubido Alonso

Responsável pelo projeto

Diretor Executivo
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