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   PROMOVER A 
EDUCAÇÃO, A SAÚDE, A 
CULTURA E O 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, SEM 
DISTINÇÃO DE ETNIA, 
SEXO OU CREDO.

M
IS

SÃO

VIS
Ã
O

 
SER UMA INSTITUIÇÃO QUE 
CONTRIBUA PARA 
FORMAÇÃO DE CIDADÃOS 
E CIDADÃS, CONSCIENTES 
DO SEU POTENCIAL
COMO AGENTES 
TRANSFORMADORES DA 
SUA REALIDADE.

1. ÉTICA - COMO VEÍCULO 
DE VER E AGIR NO 
MUNDO.

2. PROMOVER A PRÁTICA 
DA SOLIDARIEDADE NA 
COMUNIDADE E ENTRE 
OS POVOS.

3. PROMOVER A PRÁTICA 
DOS DIREITOS 
HUMANOS.

4. FORTALECER A 
DEMOCRACIA A PARTIR 
DO EXERCÍCIO DA 
CIDADANIA.

VA
LO

R
ES
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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos as organizações da sociedade civil foram 
desafiadas, pela conjuntura social e econômica do mundo, a reconfigurar 
sua missão e visão, para um existir mais relevante no enfrentamento dos 
grandes dilemas da sociedade dita pós-moderna.

Grandes questionamentos surgem: como podemos chegar a 
casa de 1 bilhão de famintos no mundo exatamente no momento em que 
batemos recordes de produção de alimentos? Como descobrimos água na 
lua, novos planetas e galáxias e não descobrimos a vacina para a AIDS, 
que está dizimando a África, pois segundo dados da Organização Mundial 
da Saúde, 4 em cada 10 africanos estão infectados? Por que toda a 
sociedade paga bilhões de dólares para salvar as multinacionais e bancos 
na crise econômica e diz não para ajustarmos nossa conduta na 
preservação do meio ambiente, simplesmente por questões econômicas?

Estes questionamentos têm colocado em cheque a razão de 
ser de muitas organizações que, além desta crise existencial, somam-se 
ainda as dificuldades financeiras geradas pela crise econômica e mudança 
de foco de investimentos de muitas agências de cooperação internacional 
para outros continentes, levaram organizações do terceiro setor a serem 
mais do que criativas em 2009.

O Instituto Solidare encontra-se nesse contexto, buscando 
coletivamente respostas para esses questionamentos e muitos outros que 
nascem no caminhar da luta refletindo, agindo e refletindo. O ano de 2009, 
foi significativo para nós, tivemos grandes conquistas como a parceria com 
a Compassion do Brasil, para a abertura do Projeto Minha Esperaça, no 
Distrito de São Lázaro, no Município de Panelas, Agreste do Estado; outra 
parceria importante, foi a celebrada  com a Aldeias Infantis S.O.S. Brasil, 
organização social de origem Austríaca, que atua em mais de 132 países e 
territórios, que possibilitou um trabalho mais efetivo com as famílias das 
crianças atendidas pelo Instituto; A aprovação do Projeto Minha Biblioteca 
– Espaço de Cultura e Saber, junto ao Consulado Geral da Alemanha em 
Recife o que possibilitou a construção de uma biblioteca comunitária em 
nossa comunidade.

O Instituto Solidare traz o presente relatório como uma 
proposta de prestação de contas aos seus parceiros e a toda sociedade 
sobre os resultados alcançados e ações desenvolvidas durante todo o ano 
de 2009.

É importante registrar que no caminhar de 2009, foi 
importantíssimo o papel dos parceiros e voluntários, sem os quais os 
resultados em meio às adversidades do ano não teriam sido alcançados. 

Cordialmente

A DIRETORIA
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 ÁREA EDUCACIONAL
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PRINCIPAIS AÇÕES

No decorrer do ano de 2009, o Instituto Solidare, desenvolveu ações em diversas 
áreas, visando o cumprimento da sua missão institucional, na construção do protagonismo 
das comunidades por ele atendidas.

As ações do Instituto estão concentradas em:

� RECIFE, na Zona Especial de Interesse Social denominada de ZEIS-
Cavaleiro, onde estão inseridos os bairros de Coqueiral, Sancho, Curado e 
Totó. 

� JABOATÃO DOS GUARARAPES, no Distrito de Cavaleiro.
� PANELAS, município do Agreste Central pernambucano, na Vila  de São 

Lázaro, a 180Km do Recife.
�

Em 2009, tiveram continuidade as ações do Projeto Nova Coqueiral em Recife e 
Jaboatão dos Guararapes e teve início o Projeto Minha Esperança em Panelas. Segue 
abaixo uma sinopse destes projetos.

a) PROJETO NOVA COQUEIRAL

Executado em parceria com a Compassion do Brasil, instituição americana, o Projeto 
Nova Coqueiral atende hoje a 300 (trezentas) crianças em situação de vulnerabilidade 
social, na faixa etária de 03 a 12 anos, oferecendo complemento educacional, 
potencializando as áreas cognitiva, sócio-emocional, física e espiritual, imprimindo as 
bases conceituais de integralidade em uma perspectiva de cidadania integral conforme 
preceitua o Estatuto de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Neste Projeto são atendidas as comunidades de Coqueiral, Sancho, Totó e Curado em 
Recife e o Distrito de Cavaleiro no Município do Jaboatão dos Guararapes.

b) PROJETO MINHA ESPERANÇA

O Projeto Minha Esperança é executado no Distrito de São Lázaro no Município de 
Panelas, localizado a 180Km de Recife, atendendo a 120 (cento e vinte) crianças na faixa 
etária de 03 a 09 anos e que se encontram em situação de vulnerabilidade social e extrema 
pobreza. O programa utilizado no projeto é semelhante ao do Projeto Nova Coqueiral.

c) PROJETO CENTRO COMUNITÁRIO

Esse projeto nasceu a partir de uma parceria com a Aldeias Infantis S.O.S. Brasil, e 
tem como finalidade o fortalecimento familiar e comunitário, contribuindo para a diminuição 
do abandono infantil, facilitando processos que propiciem o desenvolvimento e a autonomia 
dessas famílias e comunidades, na promoção, defesa e proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes. Estrutura-se em quatro componentes que interagem entre si: criança, 
mulher, família e comunidade.

429 56.628              6 2

AÇÕES DA ÁREA FÍSICA

QUANT. DE 

CRIANÇAS 

ATENDIDAS

QUANT. DE 

REFEÍÇÕES

OFÍCINAS ESPORTIVAS 

(PERÍODICA)

CAMPEONATOS 

ESPORTIVOS
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429 226.512         02 vezes por ano
02, sendo 01 a cada 

semestre
9

06, sendo 03 por 

semestre

ENCONTROS COM 

OS PAIS DAS 

CRIANÇAS 

ATENDIDAS

HORAS 

AULAS 

PRESTADAS

AÇÕES DA ÁREA COGNITIVA E SÓCIO-EMOCIONAL

OFICINAS 

(PERÍODICAS

)

QUANT. DE 

CRIANÇAS 

ATENDIDAS

VISITAS ÀS FAMÍLIAS DAS 

CRIANÇAS ATENDIDAS

VISITAS DE 

ACOMPANHAMENTO 

DO RENDIMENTO DOS 

ALUNOS NAS ESCOLAS 

30 5.280                   

QUANT. DE 

VOLUNTÁRIOS(AS)

HORAS DE 

SERVIÇO 

AÇÕES DE VOLUNTARIADO
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AÇÕES NA ÁREA EDUCACIONAL

         1. Atividade de Sala de Aula

Em 2009 tivemos uma média de freqüência de 77%, resultado gerado 
pelo atendimento individualizado dado a todas as crianças assistidas pelo 
Instituto. Conforme o quadro abaixo, podemos ter um panorama dessas 
atividades. Outra ação que vem potencializando nossos resultados é a 
articulação existente entre os educadores da rede de ensino regular e os 
educadores que atuam nos projetos desenvolvidos pelo Instituto. A partir 
desse diálogo, é possível observar o desenvolvimento educacional das 
crianças e direcionar nossas atividades para maximizar o aprendizado 
obtido em sala de aula nas escolas da rede municipal e estadual de ensino.

2. Oficinas

As oficinas são ferramentas utilizadas pelo Instituto na execução dos 
Projetos para trabalhar prioritariamente as áreas sócio-emocional e física. 
Através das oficinas as crianças aprendem a se relacionar consigo mesmas, 
com seus companheiros e com a sociedade a sua volta, além de fortalecer o 
desenvolvimento físico e mental das crianças. Entre as oficinas ministradas 
em 2009, contamos com as seguintes: culinária, futebol, circuito de jogos 
xadrez, dama, educação sexual (para adolescente), bijuterias, artesanato, 
dança e balé. Além dessas contamos ainda com a oficina de segurança 
alimentar e nutricional, ministrada pelo SESC/PE, ensinando pais e alunos 
como terem uma alimentação saudável e prática de higiene pessoal. 

Foi realizada ainda uma oficina sobre segurança no trânsito (pela 
Turma do Fom-Fom). Tais oficinas contribuirem sobremaneira para a 
formação das crianças, pois aborda um conteúdo transversal e reforça o 
estabelecimento da cidadania, canalizando o ensino para os desafios da 
vida.
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Os alunos do Projeto Nova Coqueiral participaram do concurso Soletração 
promovido pela Compassion do Brasil, entre os estados do Paraíba e 
Pernambuco. Em 2009, um dos nossos alunos ficou em 2º lugar.

         

        3.  Encontros Facilitadores com os Pais e Responsáveis

A partir da parceria com a Aldeias Infantis S.O.S. Brasil, o Instituto 
realiza encontros periódicos com os pais e responsáveis pelas crianças 
assistidas pelos Projetos. Nesses encontros são trabalhadas temáticas 
sobre educação, planejamento familiar e relações de gênero.

4. Oficinas Pedagógicas e de Formação

Uma ação que vem fortalecendo os resultados na área educacional 
tem sido as oficinas pedagógicas e de formação. Elas são voltadas para a 
consolidação da cultura de ensino humanizado, dentro de uma perspectiva 
de educação integral.

Em 2009, foram realizadas as oficinas de contação de histórias, escrita 
e currículo escolar, capacitação dos oficineiros.
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Quanto à equipe de educadores e colaboradores, houve uma 
prioridade para a troca de experiências com a metodologia pedagógica 
abordada pelas Aldeias Infantis S.O.S. Brasil, o que vem a somar com a 
nossa e contribuir para a melhor formação daqueles(as) que atuam 
diretamente na vida das crianças.

5. Construção da Minha Biblioteca - Espaço de Cultura e Saber

O Instituto Solidare em parceria com Consulado Geral da 
Alemanha em Recife e Abmael e Erika Arquitetos, construiu uma 
biblioteca comunitária, a qual servirá como espaço de incentivo a leitura e 
promoção cultural.

10
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ÁREA DE
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
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AÇÕES NAS ÁREAS DE 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

1. Encontro Revisitando a Missão

Objetivando resignificar sua missão rumo a uma atuação mais 
eficiente e eficaz, o Instituto Solidare juntou sua diretoria, associados e 
voluntários, e realizou, em Junho de 2009, o encontro Revisitando a Missão, 
momento em que tivemos como facilitadores Christiane Casal, gestora da 
Aldeias Infantis e Roberto Mariz do Instituto IDEAS.

 2. Encontro de Formação de Voluntários

Esse encontro foi voltado para a equipe de funcionários e voluntários 
do Instituto, e teve como objetivo disseminar a filosofia do voluntariado e a 
sua importância na transformação social. Tivemos como facilitadores Paula 
Ferino, supervisora da C&A Modas e voluntária do Instituto C&A e José 
Cavalcante, técnico do Instituto IDEAS.
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3.  Encontro com Agricultores de  São Lázaro e a
     Petrobras Biocombustível.

Em 2009, o Instituto Solidare realizou um encontro entre um técnico 
da Petrobras Biocombustível e lideranças da agricultura de São Lázaro. O 
encontro teve como objetivo a apresentação do programa de incentivo ao 
cultivo da mamona da Petrobras, com vistas à adesão dos agricultores de 
São Lázaro.

         4. Auditoria Nacional da Compassion do Brasil

Em 2009 o Instituto passou por uma auditoria nacional, realizada pela 
Compassion do Brasil, que encaminhou um dos seus técnicos da sede 
nacional em Campinas-SP, para conduzir todo o processo, onde tivemos 
todos os nossos relatórios de atividades e financeiros aprovados com louvor.
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ÁREA DE
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
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O ano de 2009 foi um ano importante para o Instituto Solidare no 
quesito mobilização de recursos e voluntariado, uma vez que consolidamos 
parceria com:

1. Aldeias Infantis S.O.S. Brasil (austríaca), em projeto para o 
Recife; 

2. Fundação Grão de Mostarda (americana); 
3. Consulado Geral da Alemanha em Recife;
4. APORG – Associação dos Profissionais da Agricultura 

Orgânica (local);
5. Instituto Alpargatas (nacional);
6. ABAS – Associação Batista de Assistência Socia;l
7. Compassion do Brasil em projeto para São Lázaro-

Panelas.

Além disso, iniciamos um programa de prospecção chamado de 
Impacto Solidare. O programa tem como objetivo o incentivo a adesão de 
pessoas físicas e jurídicas à campanha Amigo Solidare.

O Instituto promoveu ainda um curso de Telemarketing, com foco em 
mobilização de recursos, onde foram capacitados mais de 20 jovens da 
comunidade, contando, inclusive, com um estágio no Núcleo de Mobilização 
de Recursos e Voluntariado do Instituto.
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NOSSOS PARCEIROS

ZAZÁ DO INHAME COMERCIAL NUNES FRUTIVER LTDA

SÉRGIO ABÓBORA IVANILDO DA MASSA R.A. DIST. 
HORTIFRUT
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Como política de mobilização de recursos, o Instituto Solidare busca 
descentralizar suas fontes de recursos, visando possuir uma maior autonomia financeira 
e conseqüentemente autonomia política. Salientamos que mais de 70% dos recursos 
arrecadados são revertidos para a execução dos programas educacionais e de 
fortalecimento das famílias atendidas pelo Instituto.
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