PORTFÓLIO

INSTITUTO CLARET

HISTÓRIA INSTITUCIONAL

O Instituto Claret - Solidariedade e Desenvolvimento
Humano, CNPJ nº. 03.601.723/0001-34, é uma organização
da sociedade civil, sem fins lucrativos, com finalidade de
assistência social, educação, esporte e cultura, estimulando
por meio destas ações o desenvolvimento integral do ser
humano e a superação de situações de risco e
vulnerabilidade social.
Em seus 35 anos de história, o Instituto já atendeu mais de
29 mil crianças e adolescentes diretamente, beneficiando
mais de 100 mil pessoas de maneira indireta.

CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA)

Serviço: Centro para Crianças e Adolescentes (CCA)
Financiador: Parceria Público-Privada com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
Status: Em Execução – 2 unidades (CCA Claret - Pirituba, CCA
Paulo VI - Centro)
Desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 6 a
14 anos e onze meses, tendo por foco a constituição de espaço de
convivência a partir dos interesses, demandas e potencialidades
dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em
experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
Ao todo são 2 unidades e 240 beneficiários.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA

EM DOMICÍLIO (SASF)

Serviço: Serviço de Assistência Social à Família em Domicílio
(SASF)
Financiador: Parceria Público-Privada com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
Status: Em Execução – 1 unidade (SASF Perus)
O serviço visa desenvolver a proteção social básica no domicílio
junto a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, com
idosos e/ou pessoas com deficiência. Prevê a convivência e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de
ações socioeducativas que visam o acesso à rede
socioassistencial, a garantia de direitos, o desenvolvimento de
potencialidades, a participação e ganho de autonomia, por meio de
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, às situações de
risco, exclusão e isolamento dos grupos familiares. Capacidade de
atendimento 1000 famílias.

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM À CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA (SEAS)

Serviço: Serviço Especializado de Abordagem
Adolescentes e Adultos em Situação de Rua (SEAS)

à

Crianças,

Financiador: Parceria Público-Privada com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social.
Status: Em Execução – 1 unidade (SEAS Perus)
Tem a finalidade de assegurar trabalho social de busca ativa e
abordagem nas ruas, identificando nos territórios a incidência de
trabalho infantil, violência, abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes, pessoas em situação de rua e outras.
Capacidade: 120 vagas. Abrangência: Perus, Jaraguá e Pirituba.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA (SPVV)

Serviço: Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência (SPVV)
Financiador: Parceria Público-Privada com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
Status: Em Implementação.
Serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da
Assistência Social – CREAS e que oferece um conjunto de
procedimentos técnicos especializados por meio do atendimento
social; psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade e
articulação intersetorial, para atendimento às crianças e aos
adolescentes vítimas de violência doméstica, abuso ou exploração
sexual, bem como aos seus familiares e, quando possível, ao
agressor, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da
autoestima, superação da situação de violação de direitos e
reparação da violência vivida.
Capacidade: 80 vagas. Abrangência: Perus.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)

Serviço: Centro de Educação Infantil - (CEI)
Financiador: Parceria Público-Privada com a Secretaria Municipal
de Educação
Status: Em Execução – 3 unidades
(CEI Chaquibe Fandi Kalil - Pirituba, CEI Claret - Centro e CEI
Coração de Maria - Centro)
O serviço oferece educação infantil em período integral para
crianças com até 3 anos e 11 meses de idade, de forma gratuita,
proporcionando experiências de desenvolvimento infantil, cuidado,
higiene, nutrição e proteção social. Para além disso, promovemos a
cultura de paz e a inclusão social desde a primeira infância,
cuidando com muito carinho de nossas crianças. Ao todo são 3
unidades e 453 crianças atendidas.

RECREANDO O FUTURO

Projeto: Recreando o Futuro
Financiador: Fondation Enfants D’Ailleurs (Sede na Suiça)
Status: Em execução
O Projeto Recreando o Futuro, a partir da formação em cultura de
paz e recreação infantil de jovens que foram beneficiários do
Instituto Claret, multiplica ações de recreação nas unidades geridas
pela organização, promovendo a cultura de paz e a comunicação
não-violenta desde a primeira infância. Ao todo, foram atendidas
mais de 243 crianças de até 3 anos e 11 meses de idade. O Projeto
está em expansão para atender crianças e adolescentes dos CCAs
administrados pelo Instituto.

PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL FAMÍLIA EM FOCO

Projeto: Plano de Ação Emergencial Família em Foco
Financiador: B3 Social
Status: Em execução.
Com a chegada dos efeitos da pandemia, ocasionada pelo
COVID19, o Instituto Claret, em uma parceria com organização
Bolsa Social (B3 Social), propôs um conjunto de ações para dar
garantia às famílias referenciadas nas unidades geridas pelo
Instituto Claret, proporcionando segurança alimentar, orientação
psicossocial e encaminhamento para a Rede de Garantia de
Direitos. Ao todo, serão mais de 9 mil cestas básicas de alimentos e
kits de higiene entregues ao longo de 2021, beneficiando mais de 10
mil pessoas.

SOLIDARIEDADE CIDADÃ

Projeto: Solidariedade Cidadã
Financiador: B3 Social
Status: Em execução.
Projeto que realiza orientação socioeducativa incentivando a
participação comunitária por intermédio de oficinas de sociologia,
filosofia, educomunicação e planejamento de ações sociais. Foi
realizado da estrutura do “Projeto Plano Ação Emergencial Família
em Foco” como uma ferramenta de fortalecimento comunitário frente
às consequências da pandemia ocasionada pelo COVID19. Duração
de 6 meses. Participantes: 30 pessoas. Área de abrangência: Perus.

ESPAÇO CLARET

Projeto: Espaço Claret
Financiador: Anteriormente financiado pela Fundação Major Pires
de Campos. Aberto para financiamento.
Status: Suspenso em decorrência da Pandemia de Covid19
As atividades que o Espaço Claret são voltadas para adolescentes e
proporciona para seus beneficiários responsabilidade pessoal de
maneira lúdica a desenvolver habilidades e competências básicas
ao exercício da cidadania e busca da autonomia. Em 17 anos de
atuação o projeto contribuiu de forma efetiva na vida dos 2.410
adolescentes e jovens, com atividades voltadas para o
desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais com a criação de
oportunidades para a prática da cidadania, fortalecimento de
princípios éticos, reflexão sobre as responsabilidades, consciência
de direitos e deveres.

PRATO DO BEM

Projeto: Prato do Bem
Financiador: Anteriormente financiado pelo Rotary Club Barra
Funda em parceria com a Fundação Solidariedade e Esperança
Major Pires de Campos. Não há financiador atualmente.
Status: Finalizado
Foram realizadas ações sociais tendo como beneficiárias pessoas
em situação de alta vulnerabilidade ou em situação de rua, prezando
a segurança alimentar, durante os meses iniciais e críticos da
pandemia ocasionada pelo COVID19. Entre 07 de maio de 2020 e
20 de julho de 2020, o projeto distribuiu mais de 14.400 refeições
para pessoas em situação de rua, que residissem em comunidades
populares e ocupações na região central de São Paulo.

MUNDO DO TRABALHO

Projeto: Mundo do Trabalho
Financiador: Sem financiamento.
Status: Aberto para financiamento.
Projeto visa realizar orientação profissional e qualificação de
habilidades e expertises de adolescentes e jovens, proporcionando
formação em linguagens tecnológicas, aprimoramento dos
conhecimentos de língua portuguesa e matemática, e mentoria e
orientação profissional. Duração: 6 meses para cada turma.

FORMAÇÃO CULTURAL

Projeto: Formação Cultural
Financiador: Sem financiamento.
Status: Aberto para financiamento.
Projeto que que proporciona acesso à linguagem artística como
forma de desenvolvimento humano e pessoal, possibilitando
vivências de práticas de áudio visual, expressão corporal e música.
Duração: 6 meses para cada turma.

ROMPENDO CICLOS

Projeto: Rompendo Ciclos
Financiador: Sem financiamento. Idealizou-se sua realização por
intermédio de recursos oriundos da Fundação Major Pires de
Campos, contudo, o processo foi paralisado frente às consequências
financeiras ocasionadas pela pandemia.
Status: Aberto para financiamento.
O Projeto Rompendo Ciclos visa o acompanhamento e a promoção
da autonomia financeira de núcleos familiares com adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa. A proposta é que o
acompanhamento familiar seja realizado por uma equipe
multidisciplinar formada por advogado, assistente social e psicólogo,
e a promoção da autonomia financeira por intermédio de oficinas e
cursos livres.

ALIMENTANDO SONHOS

Projeto: Alimentando Sonhos
Financiador: Sem financiamento.
Status: Aberto para financiamento.
O Projeto Alimentando Sonhos consiste na formação de jovens
adultos (18 a 29 anos) em técnicas de cozinha e gastronomia,
empreendedorismo, tecnologias da informação e orientação
vocacional. A ideia é proporcionar para os jovens adultos
qualificação e orientação profissional voltada para o atendimento e
o suporte na cozinha de estabelecimentos de alimentação, como
uma forma de desenvolvimento humano e profissional. Tempo: 1
ano por turma.

REVERBERA

Projeto: Reverbera
Status: Em processo de Edital - Edital de Divulgação Nº 1 de, de
16 de dezembro de 2020, referente a doação de mercadorias
apreendidas pela Receita Federal do Brasil por organizações da
sociedade civil, a serem apreciados durante o exercício de 2021.
O projeto visa a realização de formações com jovens mulheres
negras em situação de vulnerabilidade social, utilizaremos a
educomunicação como metodologia e a produção de conteúdo
midiático para provocar reflexões e estudos sobre cultura de paz,
comunicação não violenta e desenvolvimento social, como uma
ferramenta lúdica e metalinguística.
Duração: 1 ano. Capacidade: 30 vagas. Abrangência: Pirituba.

AUDITORIA EXTERNA

Hoje o Instituto Claret utiliza dos serviços da Audisa,
empresa externa, para auditar seus registros
contábeis, possibilitando transparência financeira de
valores ativos e passivos, demonstrando de que forma
os recursos alocados são utilizados.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Instituto Claret investe em um processo sistemático de
auditoria, monitoramento e avaliação, uma vez que a
transparência é essencial para consubstanciar a confiança
do financiador e do usuário na qualidade e na veracidade
do trabalho institucional.

O Instituto Claret utiliza da metodologia Project D, uma
vertente do PMBOK para organizações sociais sem fins
lucrativos, para aplicar o monitoramento e avaliação de
seus projetos sociais, demonstrando por meio de métricas
o Impacto Social realizado pelas ações de seus projetos,
mensurando os efeitos dos investimentos.

REDES SOCIAIS DO INSTITUTO

Site:
https://www.institutoclaret.org.br/
Facebook:
Instituto Claret

Instagram:
institutoclaretbr

LinkedIn:
Instituto Claret Solidariedade e
Desenvolvimento Humano
YouTube:
Instituto Claret
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