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Caro Devolvedor(a),
Nosso primeiro ano foi de muito aprendizado e muitas conquistas! O ano de 2019 certamente vai ficar na memória de
todos que participaram da construção do nosso sonho! Ser
um empreendedor do terceiro setor tem as suas barreiras.
Ser um empreendedor no terceiro setor no Brasil é um
desafio imenso a ser conquistado.
Acredito que o Instituto Devolver conquistou o seu espaço
durante esse primeiro ano de vida e tenho convicção que
construímos alicerces sólidos para nos possibilitar as próximas oportunidades que virão.
Após 1 ano desenvolvendo e refazendo a nossa plataforma
algumas vezes, sofrendo com a falta de flexibilidade das
plataformas dos meios de pagamentos que não entendiam
o conceito de E-Commerce Social, o nosso site finalmente
ficou pronto! E tenho muito orgulho do resultado!
Nossa equipe mudou, cresceu e o sentimento de missão
cumprida é compartilhada a cada entrega, a cada ida ao
supermercado, a cada mutirão para tirar as fotos, fechar as
caixas e carregar todas as entregas ao carro.

Trabalho em Equipe.
Sim, aqui no Instituto Devolver, todos se ajudam, todos
comparti- lham e todos têm o mesmo objetivo: distribuir
amor e gratidão em forma de assistência aos projetos que
adotamos.
Foram muitos projetos, muitas entregas e muitos eventos
de Team Building.
Comecei o ano sozinha, do escritório da minha casa e termino o ano com um time de 8 devolvedores engajados, que
abraçaram o meu sonho, passaram a sonhar junto e me
ajudam a realizá-lo, um dia de cada vez. Que orgulho! Isso
sim, para mim, é a nossa verdadeira conquista!
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Gratidão é outro sentimento que tenho. Gratidão com
os nossos mantenedores e parceiros. Sem eles, nada
disso seria possível! Gratidão por acreditarem na nossa
missão e idoneidade, e nos apoiarem diariamente!
Só assim conseguimos nos diferenciar e não cobrar
nenhuma comissão dos doadores e dos projetos em
consultoria. Muito obrigada pelo apoio!

Novos Projetos
2020 será um ano de novos projetos. O Instituto
Devolver lançará 3 novos projetos com o objetivo de
ajudar na capacitação dos jovens e dos educadores.
Entre eles estão:
• Projeto de Capacitação de Educadores das
Casas de Acolhimento
• Projeto Jovem Aprendiz
• Projeto de Profissionais Voluntários.
A seguir, você poderá conhecer melhor todas as
nossas conquistas de 2019 e ter mais detalhes sobre os
nossos objetivos para 2020. Além disso, poderá conhecer melhor todas as nossas Instituições Certificadas e as instituições no nosso projeto de Consultoria.
Espero que as missões e objetivos do nosso Instituto
Devolver contagiem a todos e que inspirem mais pessoas a lutarem pelas crianças e jovens do Brasil e por
um futuro digno.
Convido a todos vocês, Devolvedores, a se juntarem ao
nosso propósito: Ajudar Pessoas a Ajudar Pessoas!
Obrigada a todos os que nos apoiaram.
Serei eternamente grata!

Natalie Melaré
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Doação no Brasil
Terceiro
Setor:
a construção
do mundo
ideal na
prática.
Imagine um lugar em que
todas as crianças e jovens
têm acesso aos estudos,
atividades complementares no contraturno escolar,
moradia digna, lazer e
entretenimento, alimentação saudável e equilibrada e não precisam se
preocupar com o próprio
sustento e segurança da
família.
Imagine um lugar em que
jovens e crianças só precisam
ser
jovens
e
crianças, seres humanos
em desenvolvimento.
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Levando em conta a condição social
das crianças e adolescentes no Brasil,
é possível concluir que o cenário
imaginado é utópico.

Com o objetivo de suprir as deficiências do poder público em resolver
problemas sociais, as Organizações
da Sociedade Civil (OSCs) realizam
suas atividades, com recursos públicos ou privados, por meio de programas e projetos sociais que
causam impacto positivo.
Quando refletimos sobre a atuação
do terceiro setor, esbarramos em
alguns desafios e problemáticas:
Cultura de Doação no Brasil:
O Relatório IDIS, do Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento
Social, publicado em fevereiro de
2019, mostra que a cultura de doação
não tem avançado no Brasil. Além
disso, em termos financeiros doa-se
pouco se comparado a países com
maior tradição filantrópica, somente
o correspondente a 0,2% do PIB (Produto Interno Bruto) frente a 0,5% do
Reino Unido e 1,4% dos EUA.

Gestão Administrativa
Na maioria das OSCs sobra dedicação, boa vontade e amor, mas
falta capacitação profissional, afinal
gerir uma OSC requer estruturação e
controle similares à administração
de uma empresa.
Qualiﬁcação Proﬁssional
Além da necessidade de aprendizado de processos e questões burocráticas de gestão, as OSCs também
necessitam de um olhar para os educadores que lidam no dia a dia com
as crianças, afinal é comum que
estes adultos compartilhem da
mesma realidade social delas.
Para
que
eles
atuem
como
apoiadores das crianças e jovens, é
fundamental que exista um ciclo
contínuo de apoio psicológico e
capacitação para estes profissionais
terem estrutura emocional e profissional para entregar o melhor de si
para a necessidade de cada criança.
7

Transparência
É importante que a
gente saiba também
que, para que a cultura de doação evolua
no Brasil, OSCs precisam atuar com o
máximo de transparência e prestação de
contas, afinal o Brasil
convive com a desconfiança devido ao
histórico de corrupção
da história do país.

Com o objetivo de apoiar as OSCs,
o Instituto Devolver é uma associação
sem fins lucrativos que, entre outras ações sociais, oferece gratuitamente uma consultoria completa que passa pelo financeiro, jurídico e
marketing, ou seja, as OSCs selecionadas recebem software de gestão
financeira, computador, trei- namentos, acompanhamento mensal de
resultados, au- xílio no fechamento para prestação de contas, ajuda na
definição de missão, visão, valores, dos objetivos dos projetos das OSCs,
na elaboração da comunicação visual, produção do conteúdo do site, nas
verificações e auxílio nas regulamentações, licenças e outros pré-requisitos para o funcionamento das OSCs.
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Equipe

Natalie Melaré

Fundadora-Presidente

Simone Paris

Conselheiro Executivo

Ana Cecília Izzo
Coordenadora de
E-commerce

Oriana White
Consultora
de Marketing

Quem fez essa história. Somos DevolVisionários

Ricardo Melaré

Conselheiro Executivo

Adriana Passaro

Conselheiro Executivo

Vitor Melo

Analista Financeiro

Paula Tibiriçá

Analista de Projetos
Institucionais
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Roberto Laganá

Conselheiro Executivo

William Bennett

Conselheiro Executivo

Senir Marques

Gerente Administrativo
e Financeiro

Tábata Emanuela Silva
Assistente de Mídias Digitais
Institucionais
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PROJETOS
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E-commerce Social

O Instituto Devolver
criou uma ferramenta de
e-commerce social, onde as
nossas Instituições Certificadas
apresentam uma lista dos
produtos ou equipamentos
que mais necessitam para o
seu dia-a-dia, como também
necessidades específicas e
pontuais.
Os doadores podem escolher o
que gostariam de doar e nós
nos encarregamos de entregar
às instituições.

12

Abaixo um resumo
das doações recebidas
pelo e-commerce em 2019,
por Instituição Certiﬁcada:

MÉDIA MENSAL MÉDIA MENSAL
VALORES
TOTAL
DOADOS
DOAÇÕES

VALOR
MÁXIMO
DOADO

DOAÇÕES

VALORES
DOADOS

ABBA

140

5.289,58

587,73

16

856,70

ACER Brasil

52

365,89

40,65

06

30,58

Adere

41

296,20

32,91

05

99,96

Assoc. Helen
Drexel
Casa da Criança
de St. Amaro

97

1.963,90

218,21

11

203,12

142

2.117,31

352,89

24

177,73

Casa do Peq.
Cidadão

47

1.200,83

133,43

05

329,90

Casa Limiar

133

2.246,37

561,59

33

345,00

Envolvida

09

373,40

93,35

02

200,00

Lar Efrata

199

1.774,28

354,86

40

328,95

Lar Tia Edna

117

1.809,76

452,44

29

159,90

Mov. Renovador

07

129,29

32,32

02

49,96

Mutirão no Bem

31

422,51

140,84

10

130,74

Projeto Sol

36

3.248,24

1.082,75

12

2.339,10

Vivenda da
Criança

10

161,50

161,50

10

76,17

1.061

21.399,06

INSTITUIÇÕES

TOTAL
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Abaixo um resumo
das doações recebidas
pelo e-commerce em 2019,
por Categoria de Produto:

DOAÇÕES

VALORES
DOADOS

MÉDIA
VALORES
DOADOS

VALOR
MÁXIMO
DOADO

Alimentos

537

6.482,11

12,07

328,95

Casa e Cozinha

30

3.076,74

102,56

329,90

Higiene

150

1.578,13

10,52

108,43

Hortifruti

58

311,90

5,38

35,76

Jogos e
Brincadeiras

20

764,82

38,24

79,99

Kits de Natal

109

2.905,79

26,66

144,45

Limpeza

82

788,00

9,61

100,56

Material Escolar

24

2.994,79

124,78

2.339,10

Produtos para
Bebês

51

2.496,78

48,96

856,70

1.061

21.399,06

CATEGORIAS

TOTAL
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Algumas das doações
recebidas em 2019
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Nutri do Bem
O projeto Nutri do Bem
está focando em melhorar a
qualidade nutricional
das refeições e a oferta de
alimentos.

Logotipo
desenvolvido
pelo Instituto
Devolver:
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Com a nossa nutricionista
voluntária, Renata, conseguimos
realizar visitas a nossas casas de
acolhimento e verificar a rotina e
necessidade de cada casa e SAICA.
O nosso trabalho e personalizado,
onde analisamos a rotina e oferta
de alimentos e ajudamos com a
higiene e reaproveitamento.
Após visita e analise de cardápio,
a nutricionista elabora uma lista de
receitas para a Instituição.
O Instituto Devolver usa as receitas
e criar um livro personalizado.
A última etapa é uma visita com a
nutricionista para ensinar as
receitas novas e tirar todas as
dúvidas.
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Parabéns do Bem

O Instituto Devolver desenvolveu o
projeto “Parabéns do Bem”, por meio do
qual, pela nossa ferramenta, pessoas
podem cadastrar seu evento de
aniversário e criar uma lista de doações
filantrópicas personalizada;
Ter uma página própria para o seu
evento e dividir seus desejos e
transformações para a vida de outras
pessoas com seus amigos e familiares.
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Segue abaixo os números das
campanha realizadas em 2019.

DATA

DETALHES

DOAÇÕES

VALOR
TOTAL

DESPESAS
C/ TAXAS

VALOR
MÉDIO

MAIOR
DOAÇÃO

16/MAR

ANIV. INFANTIL

234,29
-49,17

856,70

ANIV. ADULTO

4.600
3.410
930

856,70

28/ABR

20
21
05

30,58

30,58

28/JUL

NOIVADO

15

3.320,42

233,73

99,96

99,96

03/SET

ANIV. INFANTIL

13

2.419,06

64,93

203,12

203,12

24/SET

ANIV. ADULTO

06

461,73

20,82

177,73

177,73

01/NOV

ANIV. ADULTO

06

3.786,72

144,75

329,90

329,90

04/NOV

ANIV. ADULTO

10

765

45,88

345,00

345,00

04/NOV

ANIV. INFANTIL

14

1.553,34

47,90

200,00

200,00

30/NOV

ANIV. INFANTIL

04

616,31

18,99

328,95

328,95

02/DEZ

ANIV. ADULTO

05

869,69

22,20

159,90

159,90

119

TOTAL

22.772,27

Segue abaixo as modalidades trabalhadas em cada Parabéns do Bem:

E-COMMERCE

03/SET
24/SET
01/NOV
04/NOV
30/NOV
02/DEZ

CROWDFUNDING
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16/MAR
28/JUL
04/NOV

TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA

28/04

Consultoria
Todo ano o Instituto Devolver seleciona
até 5 Instituições para receber,
gratuitamente, a nossa consultoria,
que engloba 4 áreas diferentes.
Através de parcerias estratégicas e doação
de tempo dos nossos voluntários,
conseguimos ajudar projetos com
a expertise necessária.
Em 2019, o Instituto Devolver
ajudou 4 instituições, gratuitamente,
pela consultoria nas seguintes áreas:

Consultoria de
Projetos e Marketing

Consultoria
Financeira

$

OSC’s no processo
de Consultoria

Consultoria Jurídica
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Consultoria
de branding
e site

Consultoria Projetos e Marketing
• Auxílio na deﬁnição da Missão, Visão
e Valores da instituição;
• Auxílio na deﬁnição dos objetivos
dos projetos oferecidos;

Consultoria Branding e Site
• Elaboração da comunicação visual;
• Auxílio na estruturação do conteúdo
do site;
• Contratação de proﬁssional para
desenvolvimento da plataforma.
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Consultoria Financeira
$

• Disponibilização de software de gestão por um
período de doze meses;
• Doação de 01 Computador para auxiliar na gestão;
• Manual de procedimentos ﬁnanceiros atrelados ao
software;
• Auxílio na Implantação do software;
• Treinamento ﬁnanceiro;
• Acompanhamento mensal dos resultados ﬁnanceiros;
• Fechamento semestral para prestação de contas.

Consultoria Jurídica
Análise da regularidade da instituição
para o exercício de suas atividades
perante as autoridades competentes.
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Segue abaixo um resumo dos
projetos que passaram pela
consultoria em 2019.

JURÍDICA

FINANCEIRA

BRANDING
E SITE

PROJETOS E
MARKETING

Casa Limiar

---

---

SIM

---

Envolvida

---

---

SIM

SIM

Fábrica de Sonhos

SIM

SIM

---

---

Projeto Asaph

SIM

SIM

SIM

SIM

INSTITUIÇÃO
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Team Building
O Instituto Devolver em parceria, não remunerada,
com empresas cadastradas promove ações de
Team Building junto aos seus departamentos de
recursos humanos.
Com ações voluntárias pontuais para melhoria da
estrutura das nossas Instituições Certificadas ou
relacionamento com os crianças e adolescentes.

DOAÇÕES

16

TOTAL

63

12

PARA TEAM BUILDINGS
EM 2019
VISITA AO AQUÁRIO
PINTURA DA CASA
ELOHIM

DOAÇÕES

FUTEBOL NA ADERE

35
24

Segue um resumo dos valores movimentos
para a realização das campanhas de Team
Building durante o ano de 2019.

VALOR
TOTAL

POR CAMPANHA

3.324

3.941

1.101

VALOR
MÉDIO

POR CAMPANHA

94,97

85,31

MAIOR
DOAÇÃO

POR CAMPANHA

500,00

200,00

84,66

VISITA AO AQUÁRIO

500,00

PINTURA DA CASA
ELOHIM
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VALOR TOTAL
ARRECADADO:
R$ 8.366

FUTEBOL NA ADERE

Crowdfunding

Através do crowdfunding muitas pessoas
se juntam com uma pequena doação e
conseguem fazer uma grande diferença
para as nossas instituições cadastradas.

No ano de 2019, o Instituto Devolver realizou 5
campanhas de crowdfunding para arrecadação
de fundos voltados para atividades de
Team Building e campanhas de Parabéns do
Bem voltadas para arrecadação
de um projeto específico.

26

Abaixo um resumo dos valores
arrecadados através do
crowdfunding em 2019:

PARABÉNS DO BEM

R$ 6.090,00

TEAM BUILDING

R$ 3.410,00

TEAM BUILDING

R$ 3.060,00
R$ 2.300,00

PARABÉNS DO BEM

R$ 930,00

PARABÉNS DO BEM

TOTAL R$ 15.790,00
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RESULTADOS
PROJETOS
CAMPANHAS
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Doação de Chuteiras

Um dos projetos da ACER
Brasil, uma das nossas
instituições parceiras,
“Expandindo Horizontes
Juvenis através do Rugby”,
que foi lançado em
fevereiro de 2019, ajuda na
arrecadação de fundos e
no crescimento do rugby
em Eldorado/SP.
O Instituto Devolver
lançou uma campanha
para ajudar com a
arrecadação de chuteiras
e calçados esportivos para
as crianças e adolescentes
conseguirem treinar.
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Divulgação Institucional

Em junho de 2019,
o Instituto Devolver fez a sua
primeira campanha de divulgação
institucional.
Escolhemos algumas pessoas
que têm presença influente nas
mídias sociais e que têm o perfil
do Instituto Devolver.
Encaminhamos uma carta escrita
pela fundadora, Natalie, contando
um pouco sobre o Instituto
Devolver. Junto, entregamos um
tempero, plantado num vaso feito
de fibras de coco. Tudo 100%
sustentável.
Tivemos um retorno satisfatório,
onde todos que receberam
postaram nas mídias sociais o
nosso presente e leram a carta
publicamente.
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Campanha de Inverno

Durante o mês de julho de 2019,
o Instituto Devolver em parceria
com o ASBZ Advogados lançou
uma Campanha do Agasalho.
Deixamos caixas de coleta dentro
do escritório e conseguimos
encher duas caixas com as
doações!
Após receber todas as roupas, a
equipe do Instituto Devolver fez
toda a separação e encaminhamos para as crianças e
adolescentes das nos Instituições
Certificadas.
Temos certeza que teremos essa
parceria todo ano!
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Lançamento de Livro

No início do segundo semestre de
2019, o Instituto Devolver apoiou o
lançamento do livro, “Primeiros
Passos para o Jovem Cidadão:
Constituição da República”.
O livro foi escrito em conjunto
com o ASBZ Advogados, parceiro
do Instituto Devolver e com a
Oriana White, nossa
voluntária para a consultoria de
branding.
A nossa fundadora, Natalie Melaré,
e sua família participaram do
evento de lançamento do livro no
dia 17 de agosto.
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Lançamento de Sandália
O Instituto Devolver realizou uma
collab com a Blue Bird onde
desenvolvemos uma sandália com
o logo do Instituto Devolver, com
o objetivo de realizar marketing
institucional.
No dia 28 de novembro de 2019
realizamos um evento de
lançamento em conjunto com a
Blue Bird em uma das suas lojas.
O evento teve a presença de
parceiros, representantes de
Instituições Certificadas e
convidados da marca.
50% do lucro do valor da venda de
todos os sapatos com o logo do
Instituto Devolver foi revertido
para o Instituto Devolver. Esse
montante será apurado pela Blue
Bird e Instituto Devolver e,
posteriormente, apresentado em
nossas demonstrações financeiras.
Certamente irá nos ajudar a ajudar
ainda mais crianças! O evento foi
um sucesso!
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Giving Tuesday
No dia 03 de dezembro de 2019 foi
o Dia de Doar. Numa terça-feira
após o feriado americano de
Thanks-Giving, o mundo todo se
junta e promove a cultura de
doação.
Este ano o Instituto Devolver
desenvolveu uma campanha específica para esse dia, focado na
doação de itens para a ceia de
natal e produtos de decoração das
nossas casas de acolhimento.
Nossos embaixadores ajudaram a
compartilhar essa campanha, o
resultado foi incrível!
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RESULTADOS
PROJETOS
TEAM BUILDING
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Pintura
Nos dias 23 e 24 de fevereiro,
realizamos uma ação de Team
Building em parceria com o
escritório ASBZ Advogados.
O objetivo era pintar os cômodos
da Casa Lar Elohim.
O grupo tinha uma meta de
devolver a casa pintada e limpa no
domingo a tarde. Tendo 2 dias para
finalizar o projeto. Após a entrega,
conhecer as crianças e realizar um
piquenique.
O mais importante dessas ações é
o envolvimento, participação e
comprometimento de todos com o
resultado. A equipe arrecadou
dinheiro para a compra do material
necessário, trabalhou no sábado e
no domingo, protegendo, lixando e
pintando os cômodos,
e conseguimos entregar a casa
limpa para as crianças dormirem
no domingo!
Ficamos muito felizes com o
resultado e as crianças
amaram!
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Passeio ao Aquário

O sábado de 24 de agosto
de 2019, foi diferente na
vida de 10 crianças da
Casa do Pequeno Cidadão.
Por meio do nosso trabalho
de Team Building junto
com o ASBZ Advogados,
elas foram levadas para um
passeio enriquecedor pelo
Aquário de São Paulo.
A visita guiada contou com
o envolvimento de nove
voluntários do escritório,
que depois participaram
também de um almoço
muito especial para as
crianças.
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Desfile
No dia 23 de setembro de 2019
toda a equipe do Instituto
Devolver com alguns
profissionais voluntários realizou
um desfile de moda com os
atendidos da Adere.
A equipe do Instituto Devolver
captou doações de roupas e
calçados femininos e masculinos, organizou os looks por
tamanho e conseguimos uma
parceria para a doação de
bijuterias!
O dia foi de muita dedicação do
time e voluntários onde fizemos
uma transformação em todos os
atendidos. Maquiagem, cabelo e
manicure! Ajudamos e vestir e
depois curtimos o desfile com a
presença de DJ voluntários.
Temos certeza que esse dia será
lembrado com muito carinho por
todos que participaram!
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Torneio de Futebol
No dia 7 de dezembro de 2019
foi o nosso 3o Team Building em
parceria com o ASBZ Advogados
em 2019.
Organizamos um torneio de
Futsal Feminino e Masculino
com os atendidos da Adere,
Instituição Certificada do
Instituto Devolver.
Foi um dia muito divertido onde
voluntários do ASBZ jogaram
com atendidos da Adere.
Tivemos medalhas e garrafinhas
personalizadas.
Ao final do torneio todos
lancharam juntos dentro do
refeitório da instituição.
Parabéns a todos envolvidos!
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Oficina de Cookies
Nos dias 10 e 16 de dezembro de
2019, o Instituto Devolver com
uma doceira voluntária
organizou algumas oficinas de
cookies de Natal em 3 casas de
acolhimento.
Nosso objetivo era de produzir,
em parceria com as crianças, os
kits de agradecimentos a todos
os nossos doadores, mantenedores e parceiros!
Foi uma ação gratificante, com
muito amor e claro, muitos
cookies para as crianças
também!
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INSTITUIÇÕES
CERTIFICADAS
2019
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INSTITUIÇÕES DE
ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
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A Associação Maria Helen Drexel – AMHD, fundada
em 1973, é uma organização civil que acolhe
bebês, crianças e adolescentes, cujos direitos
básicos tenham sido violados ou ameaçados,
proporcionando proteção, assistência, saúde e
educação visando o seu desenvolvimento
Mantém atualmente 5 casas lares, oferecendo atividades
extracurriculares como:
• Oficinas de informática;
• Oficinas de artes;
• Oficinas de música;
• Cursos e Reforço Escolar;
• Entre Outros Projetos.
50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
97 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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A Associação Tia Marly foi fundada em 27 de junho
de 2007, por um grupo de voluntários, com a
finalidade de implantar o serviço de acolhimento
institucional de crianças e adolescentes, com
atendimento ininterrupto e oferta de moradia.

O serviço implementado pela entidade é realizado por
uma Equipe Interdisciplinar e um Plano de Ação,
parametrado para o desenvolvimento de atividades
voltadas ao atendimento da criança e do adolescente.

14 CRIANÇAS E ADLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
0 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019

(ESTE NÚMERO SE DEVE AO FATO DA INSTITUIÇÃO TER SE TORNADO
UMA INSTITUIÇÃO CERTIFICADA, APENAS NO FINAL DE 2019).
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Fundada em 1984 por Nancy Cameron, a Limiar
-Associação de Apoio a Criança e Família Substituta teve como objetivo inicial acolher crianças e
adolescentes portadores de necessidades especiais das mais diversas patologias.
Desde 2007, o serviço de acolhimento passou a ter uma
parceria com a municipalidade, através da SMADS. Com o
convênio, a Limiar precisou se adequar às novas exigências, perdendo o caráter de atendimento especial para
atender em sua totalidade crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.

15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
97 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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Fundada em 2007, a Casa do Pequeno Cidadão
Nossa Senhora Aparecida tem inspiração no
movimento pastoral da comunidade da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima da Vila Leopoldina – SP.
Tendo em vista a quantidade reduzida de serviços de
acolhimento para atender a demanda existente na região,
a comunidade fez campanhas e eventos beneficentes para
implantar um Serviço de Acolhimento, dando apoio e
suporte às suas famílias de origem e/ou substituta.
Todos os acolhidos são encaminhados pelas Varas da
Infância e da Juventude, e em caráter emergencial pelos
Conselhos Tutelares, conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
22 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
47 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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O Lar Efrata foi fundado em 1 de agosto de 1991 no
município de Embu-Guaçu, com o objetivo de
ofertar à criança e ao adolescente que foram
afastadas do convívio familiar um ambiente
acolhedor e cuidados que contribuem para o seu
desenvolvimento, de modo a favorecer, dentre
outros aspectos:
• Desenvolvimento Integral;
• Superação de Vivências de Separação e Violência;
• Ressignificação de sua História de Vida;
• Fortalecimento da Cidadania;
• Autonomia;
• Inserção social.

10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
199 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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O Lar Tia Edna foi fundado em 1957 por iniciativa
damissionária americana, Sra. Edna Blanche Deakins. Após seu falecimento, a gestão do lar foi assumida pelo seu filho adotivo, Sr. Leonardo Henri de
Oliveira, e sua esposa, Sra. Nilma de Oliveira.
O Serviço de Acolhimento realizado é de "Casa Lar" e tem
como norteador de sua ação a inclusão de crianças e adolescentes na rede de atendimento socioassistencial, com
vistas à colocação em Família Substituta e/ou a reinserção
à família de origem.
O lar disponibiliza cursos técnicos, como Informática,
Cabeleireiro, Esportes e Música, e contam com o apoio de
voluntários para reforço escolar, orientação espiritual e
atendimento psicológico.
12 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
117 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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INSTITUIÇÕES DE
CONTRATURNO
ESCOLAR
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A ACER - Associação de Apoio à Criança em Risco
no Brasil, foi fundada em 1993 para oferecer um
modo de vida alternativo às crianças e jovens
vulneráveis que vivem nas ruas de São Paulo. Os
primeiros esforços foram no centro da cidade.
Os educadores da ACER fornecem atividades que
melhoram a autoestima das crianças de rua e oferecem
apoio às suas famílias, buscando fornecer soluções de
longo prazo para suas vidas longe das ruas.
Em março de 2003, a ACER mudou de rumo. Estabeleceu
um Centro Comunitário em Eldorado, Diadema, que na
época era um dos bairros mais violentos de São Paulo, de
onde muitos dos jovens e crianças nas ruas vieram.

3.000 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
52 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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A Associação Beneﬁcente Vivenda da Criança
é uma entidade sem fins lucrativos que atende
mensalmente mais de 4 mil pessoas carentes da
área mais pobre da periferia de São Paulo, na
região da subprefeitura de Parelheiros, extremo
sul do município.
Em 1989, a instituição iniciou suas atividades como um
abrigo para meninos em situação de risco social.
Com o tempo, ela cresceu e hoje oferece oportunidades
para crianças, jovens e adultos se desenvolverem como
pessoas, cidadãos e futuros profissionais.

2.000 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
10 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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A EnvolVida é uma associação social sem fins
lucrativos que atua há quase 20 anos na região da
Vila Esperança em Santana de Parnaíba, SP,
visando a transformação de vidas de crianças e
adolescentes.
A equipe é composta de duas psicopedagogas, uma
psicóloga, uma coordenadora pedagógica, nove
professores contratados, dois professores voluntários,
uma cozinheira, uma auxiliar de cozinha e uma faxineira.
Possuem Núcleos de Atuação:
• Apoio Escolar (Português, Inglês e Informática);
• Aulas de Lógica, Artes, Criatividade, Linguagem;
• Aulas de Capoeira, Corpo e Movimento, Dança e
Disciplina do Esporte.

95 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
9 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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O Movimento Renovador Paulo VI atua no
município de Embu-Guaçu SP a 51 anos na área
social. Sua fundação foi em 17 de janeiro de 1968,
por Frei Henrique de Pirassununga implantando
ações voltadas para a alfabetização, combatendo
assombrosos índices de analfabetismo na cidade,
que não possuía escolas, recém emancipada do
município de Itapecerica da Serra.
Atualmente a organização é dirigida por uma diretoria
executiva voluntária. Há 43 anos, para sua sustentabilidade
o Movimento Renovador Paulo VI realiza eventos beneficentes com o apoio de voluntários, parceiros, comunidade
para o desenvolvimento de projetos que beneficiem nossa
comunidade.

250 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
7 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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O Mutirão no Bem é uma entidade sem fins lucrativos da Sociedade Civil, que tem como objetivos:
• Apoiar famílias, em comunidades onde há vulnerabilidade social, no desenvolvimento pessoal
das crianças e adolescentes;
• Contribuir para a cultura do bem-estar e da
felicidade, bem como da saúde emocional, física
e psíquica;
• Assegurar o direto ao lazer, esporte, cultura,
ensinamentos morais e éticos, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social.

76 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
31 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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Em 1978, Irmã Angela Mary com Luiz Carlos dos
Santos, iniciaram um trabalho de atendimento e
recuperação de jovens drogados no bairro da
Capela do Socorro, Em 1982 compraram um barraco na favela Vinte, na Cidade Dutra e iniciaram o
programa educativo do Centro de Orientação e
Educação à Juventude, que foi chamado de
Projeto Sol.
Durante estes mais de 40 anos, vários grupos de jovens
estudantes fizeram parte do projeto e atualmente alguns
deles trabalham ou são voluntários, devolvendo assim à
comunidade, os benefícios que uma vez receberam.

220 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
36 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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INSTITUIÇÕES DE
ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL E
CONTRATURNO
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Em 1993, unidos pelo compromisso com a vida e
os direitos humanos de crianças, adolescentes e
jovens em situação de rua no centro de São Paulo,
um grupo de colegas, a partir de uma iniciativa
cristã e voluntária fundou a ABBA. Desde então
criaram os seguintes projetos:
• Casa Boas Novas e Casa Semear
(centro comunitário c/ aulas de artes, tecnologia e cultura);
• Projeto Formigas
(atividades recreativas aos sábados);
• Gente de Perto
(trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua);
• Casa Elohim
(casa-lar para 10 crianças e adolescentes);
• Projeto Pérolas
(capacitação e acompanhamento de famílias acolhedoras);
• Sólido Móveis
(marcenaria com treinamento para jovens).

208 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
140 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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A Casa da Criança e do Adolescente de Santo
Amaro (CCASA) é uma obra social filantrópica,
fundada oficialmente em 1980 pela Sra. Hermínia
Garcia de Carvalho.
O trabalho acontecia no Salão Paroquial da Igreja do Largo
Treze acolhendo meninos e meninas em situação de rua,
após algum tempo a fundadora recebeu como doação uma
casa na região onde pode acolher as crianças que precisam
de alimento e moradia, além de informações básicas para
que sobrevivessem e conseguissem superar aquela situação.
Serviços:
• Casa Lar – acolhimento institucional para até
10 beneficiários;
• SAICA1 – acolhimento institucional com capacidade
de até 20 beneficiários;
• CCA – contraturno escolar atende 90 beneficiários.
200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
142 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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DESENVOLVIMENTO
EXCEPCIONAL

72

ADERE - Associação para Desenvolvimento,
Educação e Recuperação do Excepcional, trabalha
em prol da causa da pessoa com deficiência
intelectual. Tem por objetivo capacitar seus
atendidos para sua inclusão social, cultural,
de lazer e para o mundo do trabalho.
Estas finalidades só podem ser atingidas com ações que
visem sua sustentabilidade e geram recursos para a
organização.
Para tanto a Adere desenvolve ações por meio de negócios
sociais, ou seja, comercialização de produtos artesanais e
culinários para este fim.
Serviços:
• Adere Design - Produtos Artesanais.
• Adere Gourmet - Salgados e Doces.
85 PESSOAS
IMPACTADAS EM 2019
85 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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REALIZADOR DE
SONHOS
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A Make-A-Wish® Brasil tem como missão a
realização de sonhos de crianças com doenças.
A Make-A-Wish® Brasil é uma das 41 afiliadas da
Make-A-Wish® International.
Fundada em 2008, a Make-A-Wish® Brasil é certificada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e realiza sonhos de crianças de todo o país com o
auxílio de uma a rede de voluntários e parceiros de sonhos
que colaboram com recursos financeiros, produtos e
serviços.
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INSTITUIÇÕES
IMPACTADAS
CONSULTORIA

76

Todo ano o Instituto Devolver seleciona 5
Instituições para receber, gratuitamente,
a nossa consultoria, que engloba 4 áreas
diferentes.
Em 2019 tivemos a oportunidade de
trabalhar em consultoria com os
projetos a seguir.
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A Fábrica de Sonhos participou do processo de
entrada como Instituição Certificada mas não
tinha toda a documentação necessária para ser
aprovada. Conhecendo o projeto e seus
fundadores, convidamos eles para participar do
nosso projeto de consultoria financeira.
Estamos ainda desenvolvendo a consultoria, abrimos a
conta do projeto, orientamos sobre todo o processo de
recibos e NF e organizamos o fluxo de caixa o próximo
passo será o treinamento do software. O projeto passou
por algumas mudanças internas e perdeu a voluntária que
cuidava da área financeira mas estamos retomando tudo
com uma nova voluntária.

200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
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O Instituto Musical Asaph�é uma�associação sem
fins lucrativos,�que�atua há�quase�7 anos, promovendo inclusão,�educação e cultura, num processo
de transformação�contínua, através do desenvolvimento artístico musical: aulas teórico-práticas,
canto, workshop e masterclass musical, aulas de
canto, passeios culturais, aulas de instrumentos
musicais, concertos e prática instrumental.
O projeto Asaph entrou para o nosso projeto de consultoria
em maio desse ano. Foi o primeiro projeto a fazer todas as
etapas da consultoria. Iniciamos com a consultoria de
projetos, ao mesmo tempo, iniciamos a nossa consultoria
financeira, orientando a equipe e coletando informações
para criar o budget de 2020.
A ultima etapa, ainda em andamento é a parte da identidade visual. A agência está criando um novo logo e o site
do projeto.

150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
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A Envolvida, antigo Planeta Criança, foi o primeiro
projeto a entrar na nossa consultoria. Iniciamos
com a consultoria de projetos, onde redefinimos a
missão, visão, valores e objetivos. Nessa etapa
acabamos desenvolvendo um novo nome, um que
refletia a nova missão da organização.
Segunda etapa foi a consultoria financeira. Organizamos e
orientamos tudo. Mas infelizmente o projeto acabou
fechando por alguns meses. Essa etapa será finalizada em
2020.
Terceira etapa foi a consultoria de marketing e branding.
Criamos um novo logo e site para a organização!
Orientamos toda a identidade visual.
Hoje a Envolvida é uma Instituição Certificada!

95 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
9 DOAÇÕES
RECEBIDAS EM 2019
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A missão da Limiar - Associação de Apoio a
Criança e Família Substituta, é receber e acolher
bem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, reduzindo o sofrimento
da condição institucional, através de acolhimento
humanizado, garantindo acesso a saúde,
educação, cultura e lazer, convivência familiar e
comunitária, e visando a autopromoção e autonomia responsável aos assistidos e seus familiares
Casa Limiar entrou na consultoria de Marketing. O objetivo
é que o projeto tivesse mais visibilidade. Iniciamos o
processo de atualização do logo e a criação do site deles

15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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No Instituto Devolver a transparência é um
dos nossos valores e, consequentemente,
nosso pilar de sustentação.
Julgamos de extrema importância
o compartilhamento de nossas
demonstrações financeiras a seguir.
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Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2019
(em Reais):

ATIVO
Notas

Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Despesas Antecipadas
Outros Créditos

3
-

2019
126.012
2.880
1.980
--------------130.872
---------------

Total do Ativo Circulante

Ativo Não Circulante
Imobilizado

4

Total do Ativo Não Circulante

51.018
--------------51.018
---------------

--------------181.890
=============

Total do Ativo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2019
(em Reais):

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas

Passivo Circulante
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Outras Contas a Pagar

5
-

2019
41.235
2.897
--------------44.132
---------------

Total do Passivo Circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Superávit do Exercício

6

137.758
--------------137.758
---------------

Total do Patrimônio Líquido

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

--------------181.890
=============

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração de
Resultados
20 de fevereiro de 2019
até 31 de dezembro de 2019
(em Reais):
Notas

Receitas
Contribuições e Donativos

7

2019
516.295
--------------516.295
---------------

Receita de Contribuição
Trabalho Voluntário
Total das Receitas

2.4

Gastos com Atividades Assistenciais
Doações e Projetos
Despesas Operacionais
Administrativas
Pessoal
Tributárias
Depreciações e Amortizações

8

9
10
2.4l

Trabalho Voluntário
Total das Despesas Operacionais

12

Resultado Financeiro Líquido

445.172
--------------961.467
---------------

(80.750)

(61.396)
(238.625)
(1.507)
(3.632)
--------------(305.160)
(445.172)
(750.332)
7.373

--------------137.758
=============
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Superávit do Exercício
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87

88

89

Mantenedor

O Instituto Devolver agradece o apoio da Mutant
ao longo de 2019.

Estamos honrados de ter vocês como parceiros
e por acreditarem em nossa missão!
Nosso muito obrigado.

90

Parceiros

Com a ajuda de nossos parceiros, somos mais fortes.
Gostaríamos de agradecer a todos parceiros por todo
apoio no nosso dia-a-dia, campanhas e projetos de Team
Building ao longo do ano de 2019.
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Devolvedores
Com a ajuda de cada Devolvedor, multiplicamos as nossas
doações!
Gostaríamos de agradecer a todos doadores que apoiaram
às nossas Instituições Certiﬁcadas ao longo de 2019.
Com vocês conseguimos multiplicar no nosso impacto!
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Obrigada!

