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DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS COMITÊS

EM LARANJA OS 23 COMITÊS QUE REALIZARAM E REPORTARAM OS RESULTADOS DAS AÇÕES NO ANO
Boa Vista

Fortaleza

Belém
Goiânia
Anápolis

Manaus

São Luís

Natal

João Pessoa
Recife/Olinda
Maceió

Salvador
Rio Branco

Brasília

Porto Velho
Cuiabá

Campo Grande

Não deixem de
registrar os
resultados das
ações de seu
Comitê!

Londrina
Curitiba
Maringá
Florianópolis
Litoral SC
Oeste SC
Criciúma/Tubarão
Joinville
Porto Alegre
Caxias do Sul

Uberlândia
Belo Horizonte
Juiz de Fora
Vitória
Rio de Janeiro

Campinas
Centro Administrativo Tatuapé
Centro Empresarial
Centro Tecnológico
Expresso Litoral SP
Fundação Itaú
Grande ABC
São José dos Campos
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Ações
Voluntárias
Participações voluntárias

151

AÇÕES REALIZADAS E
REPORTADAS
NO ANO POR

23

COMITÊS

68%

10%

educação financeira

3%

transf. do ambiente

1%

estudar vale a pena

13%

Em outros estão ações como cinema, feira
literária e apoio à gestão de OSCs.

TIPO DE INSTITUIÇÕES
BENEFICIADAS (%)

2

16,6
49

26,5
organizações da
sociedade civil
creche ou escola
espaço religioso
hospital
outro

Outros
Voluntários
Colaboradores Externos

78%

crianças

Em outro estão
comunidades/bairros e projetos
sociais específicos que não fazem
parte de uma OSC formalizada, por
exemplo.

51%

adolescentes
jovens

1%

outros

6

1.380

14%

mediação de leitura
atividades recreativas

Membros
dos comitês

2.145

AÇÕES VOLUNTÁRIAS POR FAIXA ETÁRIA DO
PÚBLICO BENEFICIADO

AÇÕES VOLUNTÁRIAS POR TIPO DE
ATIVIDADE REALIZADA
arrecadação/doação

680

39%
48%

adultos
idosos

26%

AÇÕES EM PARCERIA

91 %
das ações foram
realizadas com
instituições no
território
Estes parceiros
fornecedores
contribuem com
os Comitês
cedendo mão de
obra, materiais,
espaços, entre
outros.

44 %

das ações realizadas
contaram com parceiros
fornecedores frutos da
articulação dos Comitês
nos territórios
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Ações Voluntárias

4,6 mil horas

9,9 mil

planejamento das ações

HORAS DOADAS DE
VOLUNTARIADO

5,3 mil horas
execução das ações

46%

54%

As horas doadas de voluntariado para planejamento são calculadas a partir do tempo destinado e dos membros dos Comitês envolvidos
no planejamento de cada ação. Já as horas doadas de voluntariado para execução são calculadas a partir do tempo de duração de cada
ação e do número total de voluntários participantes.

PLANEJADO E REALIZADO

Não deixem de reportar os resultados das ações. Quanto mais próximos os números registrados
forem da realidade, melhor conseguiremos comunicar sobre a potência dos Comitês e engajar para
o voluntariado!
Sabemos que muitas ações são concentradas no fim do ano, mas será que estamos conseguindo
realizar as ações que queríamos e planejamos?
Evitem usar todo o recurso de seu Comitê em uma única ação. O ideal é que as ações sejam
recorrentes ao longo do ano para criar vínculos com as organizações do território.

AÇÕES VOLUNTÁRIAS

RECURSO FINANCEIRO

CADASTRADAS, COM RESULTADOS E PREVISTAS ACUMULADO NO ANO

REPORTADO, UTILIZADO E PREVISTO ACUMULADO NO ANO - R$ MIL

151

90,2

65,6

166
415
AÇÕES COM RESULTADOS
REPORTADOS
AÇÕES CADASTRADAS
AÇÕES PREVISTAS NO ANO

336
RECURSO REPORTADO
RECURSO UTILIZADO
RECURSO PREVISTO NO ANO
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Fotos e
relatos
“Através da verba do Itaú social, entregamos
300 kits em várias Instituições. OS kits eram
compostos por: máscara, álcool 70, detergente,
água sanitária, sabonete e sabão em barras.
Ficamos muito gratos por poder realizar essa ação
e ajudar a comunidade em um momento tão difícil
que o mundo enfrenta. Juntos podemos e fazemos
a diferença."

Comitê Mobiliza João Pessoa – Ação de doação
de cestas básicas
“Amigos, só temos que agradecer pelo
carinho, dedicação e o amor que todos
desempenham para somar força nesse tempo que
temos de parceria. Observamos que o amor fala
mais alto no coração de todos vocês . Obrigada por
tudo pois a sua dedicação e o seu amor tem feito a
diferença na vida de muitas famílias e trazido muita
alegria no coração de nossas crianças. Somos
gratos a toda equipe."

Amigos doadores, parceiro do Comitê Vitória

Comitê Mobiliza Maringá

“Como a instituição ainda estava fechada
para suas atividades normais, foi realizado um drive
thru para a entrega dos presentes de dia das
crianças. O comitê Itaú Grande ABC, como já
acontece em outras ações, utilizou fantasias de
heróis e princesas para tornar o evento mais lúdico
e atrativo. Foi montada uma estrutura em frente à
organização para facilitar a entrega dos kits aos
assistidos e também para tornar o dia mais alegre e
agradável."

Comitê Mobiliza Grande ABC

Comitê Fortaleza – Ação de melhoria do
parque de recreação
Seu Comitê pode aparecer no próximo boletim!
Realizem ações e registrem seus resultados. Não
esqueçam de caprichar nas fotos e nos relatos!

Comitê Mobiliza São José dos Campos – Ação
de dia das crianças
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Comunicados
e convites
Ação Voluntária Global
No dia 10/12 às 18:00 (horário de São Paulo) realizaremos a LIVE da Ação Voluntária Global,
juntamente com as fundações da Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e os escritórios de
Londres e Lisboa.
Esta transmissão será o ponto de partida para a mobilização de ações voltadas para o
enfrentamento dos desafios que a pandemia trouxe na área da educação.
Teremos uma programação bem especial! Chamem todo mundo para assistir: colaboradores, família,
amigos, instituições parceiras!

Campanha de Destinação
A Campanha de Destinação do Imposto de Renda foi um sucesso!
Foram arrecadados mais de R$ 1,2 milhão!
Com esse valor 6 projetos serão apoiados e contribuirão para o
desenvolvimento integral de mais de 800 crianças, adolescentes e
jovens!
Agradecemos e dividimos a alegria desta campanha com todos vocês que doaram, mobilizaram e
engajaram outros colaboradores e áreas! \o/

Diagnóstico anual
Nesse mês de novembro estamos realizando o diagnóstico anual dos Comitês para entender melhor
quais foram os avanços e dificuldades enfrentadas pelos Comitês em 2020.
Neste ano, além do preenchimento do formulário online – que foi revisto e reduzido conforme
sugestões dos Comitês – realizaremos entrevistas em profundidade com alguns voluntários para
qualificarmos essa etapa de coleta de dados.
Contamos com a contribuição de vocês para o aprimoramento do programa! O link para
preenchimento, até 30/11, é: http://www.tesibr.com.br/integra4_tesibr/online.php?pid=CEBRAP_VOLUN_COMITES

Pagamento das ações e redistribuição dos recursos
Dia 04/12 é a data limite para os Comitês cadastrarem as ações voluntárias que precisarão de
recursos do programa. Após essa data, realizaremos um balanço da execução orçamentária dos
Comitês e todo recurso que não foi utilizado será redistribuído.
Revisitem o planejamento e cadastrem as ações previstas até o fim de 2020 no link:
https://pt.surveymonkey.com/r/cadastro_acao

Recesso de fim de ano
Nossos parceiros do IPR estarão de recesso coletivo do dia
21/12 ao dia 03/01. Durante este período, caso precisem,
entrem em contato com a Jú!

