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APRESENTAÇÃO

O Instituto Solidare, vem a cada ano buscando consolidar ações que contribuam para o 
cumprimento da sua missão institucional de promover o desenvolvimento social, político e 
pedagógico de crianças e adolescentes, a partir de suas famílias, sem distinção de sexo, etnia 
ou credo. O ano de 2010 foi um ano de grandes desafios, tanto relacionados à 
sustentabilidade financeira e política da organização, quanto ao desenvolvimento dos seus 
programas.

Em um esforço de prestar contas para todas as pessoas e instituições que investiram 
tempo, recursos financeiros e humanos na execução dos programas do Instituto, colocamos a 
sua disposição o presente Relatório de Atividades do Exercício de 2010. Nele estão contidos 
todos os resultados alcançados nas áreas pedagógicas, de geração de renda e de 
sustentabilidade.

Neste relatório também estão contidas todas as receitas e despesas referentes ao ano de 
2010, elevando ainda mais o grau de transparência sobre a destinação dos recursos recebidos 
pelo Instituto.

Desde já agradecemos a todas as instituições, empresas e pessoas que conheceram o 
Instituto Solidare e sua causa, e não mediram esforços para nos ajudar. Foram estas que 
contribuíram significativamente para alcançarmos os resultados aqui apresentados.

Uma boa leitura a todos e todas.

Recife, 01 de janeiro de 2011

José Marcos da Silva
Presidente
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DIRETORIA 

José Marcos da Silva
Presidente

Evandro Alves de Freitas
Vice-Presidente

Sônia Maria Gomes
Primeira Secretária

Lílian Roberta
Segunda Secretária

Mariluce Iraci de Oliveira
Primeira Tesoureira

Adinaldo Lourenço da Silva
Segundo Tesoureiro

Niedja Brandt
Supervisora de Projetos

Elisiane Queiroz
Pedagoga

Paulo Rodrigues
Coordenador do Projeto Nova Coqueiral

Rosemere Malheiros
Diretora do Projeto Minha Esperança (Panelas)

EXPEDIENTE

Edição - Núcleo de Mobilização de Recursos e Voluntariado-NUMOB

Fotografia - Direção dos Projetos Nova Coqueiral e Minha Esperança

Projeto Gráfico - Núcleo de Mobilização de Recursos e Voluntariado-NUMOB
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Encontro fortalecimento familiar



MISSÃO

Promover o desenvolvimento social, político e pedagógico de crianças e adolescentes, a partir 
de suas famílias, sem distinção de sexo, etnia ou credo.

VISÃO

Ser uma instituição que contribui para formação de cidadãos conscientes de seu potencial como 
agentes transformadores da realidade social na comunidade em que vivem.

VALORES

Ética como veículo de ver e agir no mundo.

Promover a prática da solidariedade na comunidade e entre os povos.

Promover a prática dos direitos humanos.

Fortalecer a democracia a partir do exercício da cidadania.

OFÍCINA DE REFLEXÃO SOBRE TEMAS DA ATUALIDADE

ATIVIDADE DE INÍCIO DE SEMESTRE
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ATIVIDADES
UNIDADES
RECIFE E
PANELAS

flesh de aula

feira de profissões

Concurso de Poesia

Concurso de Poesia

Encontro de Fortalecimento
das Famílias - Pais

Encontro de Fortalecimento
das Famílias - Mães



O Instituto Solidare, através do PCI-Programa de Cidadania Integral atende mais de 450 
crianças e adolescentes na faixa etária de 03 a 13 anos. Durante o exercício de 2010, foram realizadas 
diversas atividades, as quais, conforme o Estatuto de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescentes-ECA, focaram as áreas cognitivas, social, física e espiritual, dentro de uma perspectiva 
sócio-construtivista.

O PCI contou com uma taxa de frequência na casa de 80%, isso contribuiu para que as crianças e 
adolescentes assistidas pelo Instituto apresentassem um crescimento em seu rendimento escolar na 
ordem de 60%.

INÍCIO DAS AULAS

ATIVIDADE DE INÍCIO DE SEMESTRE

PCI EM NÚMEROS 
 ATIVIDADES/AÇÕES QUAIS QUANT 

01 Desenvolvimento educacional Complemento educacional 5.160 horas aulas 

  Oficina de futebol 192 horas aulas 
  Oficina de artesanato 144 horas aulas  
  Oficina de jogos dirigidos 96 horas aulas 
  Curso de inglês 96 horas aulas 
  Concurso de poesia 01 
  Fórum sobre educação sexual 01 
  Feira de Profissões 01 
  Fórum sobre o ECA 01 
  

Festividade da copa
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Festa de natal

 
01
 

  
Festa dia da criança
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Fortalecimento do vínculo familiar 
das crianças e adolescentes 
assistidos pelo Instituto

 

Encontro entre mães
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Encontro entre pais
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Atendimento psicológico

 
638 horas de 
atendimento
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Refeições ofertadas
 

Refeições consumidas nos 
projetos Nova Coqueiral em 
Recife e Minha Esperança em 
Panelas

 

72.000
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Capacitação dos colaboradores
 

Encontros de capacita ção da 
equipe pedagógica e 
administrativa
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01. COMPLEMENTO EDUCACIONAL

Visando elevar o desempenho das crianças e adolescentes dos projetos Nova Coqueiral e 
Minha Esperança, o Programa de Cidadania Integral oferece complemento educacional nas áreas de 
matemática, português e línguas (inglês), além de abordar temas transversais, tais como: 
sexualidades, educação ambiental, cidadania, etc.

  
02. OFICINAS

 As oficinas são realizadas com o objetivo de promover o desenvolvimento físico e sócio-
emocional, assim como, potencializar saberes profissionais existentes entre o público alvo dos 
projetos.

ENCONTRO - AQUECIMENTO GLOBAL

MOMENTO DE REFEIÇÃO

INÍCIO DAS AULAS

FÓRUM SOBRE SEXUALIDADE

FEIRA DAS PROFISSÕES

ATIVIDADE ESPORTIVA

Foto circuito de jogos
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ATIVIDADE SALA DE AULA

OFICINA GOURMET PARA ADOLESCENTES

OFICINA DE BIJUTEIRA (AMOSTRA)

ATIVIDADE SALA DE AULA (RODA DE CONVERSA)



03. FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Com o objetivo de fortalecer a estrutura familiar são realizados  encontros periódicos com pais 
e responsáveis, onde são abordados temas como: saúde, planejamento familiar, lazer, garantia de 
direitos e mundo do trabalho.

  
04. CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES

 Visando contribuir de forma efetiva para que as crianças e adolescentes atendidas pelo projetos  
tornem-se sujeitos de si e econômicos de si, faz-se necessário que toda equipe, tanto pedagógica 
quanto administrativa, passem por um  trilho de capacitação periódico. O ano de 2010 foi marcado por 
uma mudança significativa na rotina pedagógica, ao se implementar o Programa de Cidadania Integral-
PCI. 
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Fotos encontro de fortalecimento familiar

Treinamento sobre aconselhamento infantil
Oficina sobre produção de planos de aula



05. APOIO AO DESENVOLVIMENTO FÍSICO

As crianças e adolescentes atendidas pelos projetos encontram-se em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, o que acarreta, dentre outros problemas, uma alimentação 
precária. Buscando enfrentar essa difícil realidade, o Instituto Solidare, tem ofertado uma 
alimentação rica, além de contribuir com materiais de higiene pessoal, apoiando, inclusive as 
famílias.

  

Para o desenvolvimento do PCI, 
contamos com a parceria da Igreja 
Batista em Coqueiral, Compassion do 
Brasil, Aldeias Infantis S.O.S. Brasil, 
Banco de Alimentos; Sociedade Bíblica 
do Brasil, Programa Sopa Amiga e  
Center Gospel Papelaria e Livraria.

PARCEIROS NESSE PROGRAMA

09

Momento de refeições

Momento de refeições

Momento de refeições



AÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E DE

MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS

Brechó C&A

Visita Gestores da RIGESA-Recife

Visita executivos da Compassiion

Visita Gestora da Aldeias Infantis

Brechó C&A

Apresentação do Instituto a
FAINTVISA



1.2 - Oficina de Capacitação em Gestão

A partir do Programa Casa Aberta, executado pela Organização Não 
Governamental Aliança Interage, parte da equipe técnica do Instituto Solidare participou  das 
seguintes oficinas:  Planejamento Estratégico, com Foco em Mobilização de Recursos; Comunicação 
em Organizações Sociais e Gestão Financeira em Organizações Sociais. Além dos conteúdos 
ministrados, foi importante para o Instituto as articulações geradas com as organizações que 
participaram do programa.

1.3 - Encontro de Formação Política

A equipe técnica do Instituto, juntamente com parte da sua diretoria, participou dos 
encontros de formação, promovidos pela Escola Fé e Política Pe. Humberto Plumen. Entre as diversas 
temáticas abordadas, destacamos as seguintes: Conjuntura Política Recente do País; Movimentos e 
Mobilizações - A História dos Movimentos Sociais e seus Espaços de Articulações; Participação 
Cidadã e Controle Social; Desenvolvimento Solidário Sustentável. Os encontros foram itinerantes, 
gerando a oportunidade de se conhecer diversas realidades sociais do litoral ao sertão dos estados de 
Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.
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Encontro de formação política em
Palmeira dos Índios - AL

Fotos - Encontro de formação para
fortalecimento institucional

Encontro de formação política em
Palmeira dos Índios - AL



O Instituto Solidare no objetivo de promover continuamente o seu desenvolvimento 
institucional, realizou uma série de atividades, as quais permeiam três áreas distintas: formação e 
qualificação; apoio a outras organizações e mobilização de recursos.

1. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

1.1 - Encontro de Avaliação e Sistematização do Planejamento Estratégico

O Instituto Solidare avaliou coletivamente os resultados alcançados até a 
presente data, assim como, construiu de forma participativa o seu planejamento 
estratégico para o período de 2011/2013. Participaram do encontro, a Diretoria, 
todos os colaboradores das unidades de Recife e Panelas e parceiros estratégicos.
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Encontro de avaliação e planejamento Encontro de avaliação e planejamento

Encontro de avaliação e planejamentoEncontro de avaliação e planejamento

Encontro de avaliação e planejamento Encontro de avaliação e planejamento



2. NOVAS PARCERIAS

2.1 - Parceria com a Faculdade dos Guararapes

   A partir de uma articulação com a Coordenação do Curso de Administração da Faculdade, 
gerada entre o Instituto e os Professores Ricardo Francisco da Silva  e Alba Nogueira, foi realizado em 
2010, o Bazar Solidare, que  teve os seguintes objetivo: 1. servir como laboratório para os alunos do 
primeiro período do Curso de Administração de Empresas na criação de empresas fictícias, atuando 
sob a ótica da responsabilidade social empresarial e  2. arrecadar recursos financeiros para a 
continuidade da execução dos programas assistenciais do Instituto. 

2.2 -  Parceria com a C&A Modas

A C&A Modas, através das Lojas do Shopping Guararapes e Caruaru, tem contribuído 
significativamente, através da doação de roupas, calçados e acessórios, os quais são direcionados 
para venda em bazares. Os recursos gerados são investidos no custeio das despesas periódicas e 
infra-estruturais do Instituto.

2.3 - Parceria com a TIE - The International Exchange

Com o apoio da organização GTP+, o Instituto firmou parceria com TIE, que é uma 
organização inglesa, que entre outras atribuições, intermedeia ações voluntárias de profissionais da 
área de comunicação e publicidade, com organizações sociais em todo o mundo. O projeto 
apresentado a eles, tem como objetivo promover uma campanha de divulgação das ações do 
Instituto, junto ao empresariado da cidade do Recife.
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Brechó Faculdade Guararapes Brechó Faculdade Guararapes

Brechó Faculdade Guararapes

Brechó C&A Brechó C&A



3. DOAÇÃO DE MOBILIÁRIOS

O Instituto, há muito tempo, precisava substituir o seu mobiliário, tanto de sala de aula 
quanto dos setores administrativos. No ano de 2010 esse objetivo foi alcançado, através das doações 
da Rigesa, Banco de Alimentos do SESC-PE e Day Brasil.

4. VISITA AO INSTITUTO PRESBITERIANO MAKENZIE

Com o objetivo de prospectar uma parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie em São 
Paulo, para financiamento de um projeto com foco na formação de adolescentes e jovens na faixa 
etária de 14 a 24 anos, o Presidente do Instituto, juntamente com o Gerente Executivo de Mobilização 
de Recursos, visitaram o Instituto Mackenzie, onde foram recebidos pelo Gerente de 
Responsabilidade Social e Filantropia.

   5. SISTEMATIZAÇÃO DO PROGRAMA 180º

O Instituto Solidare sistematizou toda a sua experiência na área de gestão e criou o Programa 
180º de Desenvolvimento Institucional para Organizações do Terceiro Setor, com o objetivo de 
contribuir para o fortalecimento de outras organizações.

 
  7. VISITA DO STAFF DA AMÉRICA DO SUL DA COMPASSION INTERNACIONAL

O ano de 2010 proporcionou muitas articulações com outras organizações da sociedade civil, 
tanto no Brasil como em outros países, entre elas destacamos a visita de todos os líderes de países da 
américa do sul, onde existem projetos da Compassion Internacional. Foi um momento singular de 
troca de experiências.  

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Visita executivos da Compassion Visita executivos da Compassion
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
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Rua Alcântara, 170, Coqueiral, Recife, Pernambuco - CEP: 50.920-620
Fones: 55 81 3251-4480 / 3455-6794
Site: www.institutosolidare.org.br / E-mail: falecom@institutosolidare.org.brl

PARCEIROS E APOIADORES ATUAIS
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