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O que fazemos
reescrevemos futuros

Compromisso com o acolhimento,
a educação e o protagonismo de crianças,
adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social*
Somos uma Instituição sem fins lucrativos ligada à Congregação
Israelita Paulista (CIP).
Fundado originalmente para abrigar filhos de famílias judias
refugiadas da Europa, com o passar dos anos e a diminuição das
ondas migratórias, o Lar abriu as portas para crianças de todas as
religiões.
Atuamos com crianças e jovens dos 4 aos 24 anos, de forma a
colaborar com o desenvolvimento pessoal e coletivo. Convívio,
acolhimento e ações educativas fortalecem a construção de seus
projetos de vida e a transformação social.
*decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de
vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e
risco social

O que oferecemos
Educação não formal no contraturno
escolar
O trabalho é baseado em um Projeto Político Pedagógico formalizado,
com foco em três pilares: o protagonismo infanto juvenil, a cidadania e
a ética.
Neste contexto, são abordadas quatro áreas do conhecimento: ciência
e tecnologia, ciências humanas, esportes e artes.

O que entregamos
Acolhimento, tradição, inovação

Em 2018, o Lar atendeu diariamente 387 crianças e jovens por
meio de três programas:
•
•
•

Centro de Convivência Infantil para crianças de 4 e 5 anos
Centro para Crianças e Adolescentes para a faixa etária dos 6
aos 15 anos
Programa Passaporte para a Vida dos 15 anos ao
encaminhamento profissional (24 anos)

O nosso modelo de atendimento é longitudinal: os jovens passam,
em média, 18 anos no Lar.
Desenvolvemos também o Programa Integrar voltado às famílias,
que atendeu 43 pessoas.
No total, foram 430 os assistidos.

Nossa história
80 Anos do Lar das Crianças

O Lar das Crianças da Congregação Israelita
Paulista foi fundado em agosto de 1937 por
Charlotte Hamburger e Ida
Hoffmann, duas mulheres alemãs, judias e
refugiadas do nazismo, que decidiram abrigar
e cuidar de crianças - pequenos imigrantes,
pequenos refugiados - em regime de semiinternato.

Proporcionar aos imigrantes a inserção social no Brasil era parte dos
compromissos e responsabilidades dos fundadores da CIP, do Lar e de
cada membro da comunidade. A ideia era oferecer às famílias as
condições para se estabelecer, procurar moradia, aprender a língua e
encontrar uma ocupação profissional, enquanto as crianças recebiam
educação e carinho.
Com a diminuição das ondas migratórias, o Lar foi abrindo espaço
para crianças de toda a sociedade, sem distinção.
Em 1990, o trabalho educacional passou a ser realizado por uma
equipe profissional interdisciplinar, que assumiu as atividades
socioeducativas voltadas a crianças e adolescentes. Além disso,
as famílias - parte integrante e fundamental dos resultados do nosso
trabalho - são apoiadas pelo Lar.

Nestes 80 anos, o objetivo continua o mesmo:
cuidar de quem mais precisa.
Dar condições para que todas as crianças e jovens
realizem os seus sonhos.

O que queremos

Para as nossas crianças e jovens
Possibilitar o desenvolvimento pessoal e coletivo de crianças e
adolescentes, com vistas a um futuro mais promissor e à
transformação social, por meio de acolhimento, convivência,
ações educativas e construção de projetos de vida.
As famílias são envolvidas no projeto para que, em conjunto com
o Lar, fortaleçam e apoiem seus filhos e sejam multiplicadores
nas comunidades onde vivem.

Como instituição
Participar da construção de uma rede de atuação com outras
instituições para a efetivação e ampliação da transformação
social das comunidades em que atuamos.

Nossos valores

Respeito, responsabilidade, solidariedade e
comprometimento, em meio a uma vida
comunitária e ética, tendo o conhecimento
como instrumento de crescimento pessoal
e transformação social.
Temos como princípios
Cooperação
Respeito
Comprometimento
Equidade
Alteridade
Diálogo
Protagonismo
Inovação

O nosso universo

387 crianças e jovens de famílias em
vulnerabilidade social
Estamos localizados em espaço próprio, no bairro Alto da Boa
Vista, zona sul de São Paulo, capital. Aqui desenvolvemos todas
as atividades institucionais, tanto o atendimento como a
gestão.
Os beneficiários, em sua maioria, não residem nas
proximidades, pelo contrário, chegam à instituição
provenientes de bairros muito afastados (Campo Limpo,
Cidade Ademar, M’Boi Mirim, Parelheiros, Santo Amaro,
Capela do Socorro, Grajaú).
Os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes ou
trabalham nas proximidades do Alto da Boa Vista ou passam
pelo bairro para acessar as regiões onde exercem suas
atividades profissionais.
A localização do Lar das Crianças favorece a educação formal
de nossas crianças e jovens, que frequentam as escolas públicas
da região, com qualidade superior às dos bairros onde residem.

Quantidade de atendidos por idade
430

232

105
50
43

4 a 6 anos

7 a 15 anos

16 a 24 anos

Escola de Pais
+ jovens do
entorno

Total

16

Qual é o nosso diferencial

1.

Temos um modelo de atuação longitudinal com média de
permanência de 18 anos na instituição (dos 4 anos ao
encaminhamento profissional, por volta dos 24 anos).

2.

Atendemos crianças e jovens que vêm de bairros distintos,
de grande abrangência geográfica: são os bairros com os
menores índices de desenvolvimento da zona sul de São
Paulo.

3.

A criança e o jovem são sempre o nosso ponto de partida.
Para que seu desenvolvimento seja integral, nossas
propostas abordam tanto sua formação como cidadão como
a aprendizagem em geral.

4.

Nossos educadores e demais profissionais são formados em
instituições reconhecidas nas mais diversas áreas do
conhecimento. Além disso, estão em permanente formação,
interna e externa.

Como fazemos

O Lar das Crianças atua no âmbito da
assistência social e da educação não formal
O foco nas crianças e nos jovens está assentado na educação
integral, na saúde (física e psicológica) e também no
fortalecimento da família e na relação da família com a
instituição, por meio da ação da Assistência Social.
O trabalho é inserido numa rede de proteção à criança e
fortalecimento das famílias, acompanhadas desde o início,
com sua presença em encontros individuais e de grupo.
Contamos com uma equipe multidisciplinar de profissionais
das áreas de pedagogia, psicologia, nutrição, assistência
social, fonoaudiologia e psicopedagogia.
Por meio de parcerias, garantimos atendimento médico
clínico, psicoterápico e oftalmológico gratuito para nossas
crianças.

Propomos eixos temáticos em que estão
presentes aspectos de convívio e focos de
interesse pertinentes a cada faixa etária.
São abrangentes, multidimensionais e
interdisciplinares para que apresentem
situações significativas e de interesse das
crianças e jovens, permitindo que interajam
com suas famílias de maneira ativa e
integrada.
Os eixos são construídos visando a
formação em diferentes áreas de
conhecimento, para que as crianças e jovens
possam ampliar sua visão de mundo e
desenvolver habilidades e talentos.

Atividades socioeducativas
ARTES
Ateliê de artes
Musicalização
Oficina de música
Violão
CORPO E MOVIMENTO
Teatro
Judô
Práticas corporais
EXPRESSÃO E COMUNICACÃO
Plataforma Guten
Biblioteca
PREVENÇÃO
Sexualidade
Drogas
Violência
TECNOLOGIA (STEM)
Oficina Maker
Estação ciências
PSICOPEDAGOGIA E FONOAUDIOLOGIA

Foco dos nossos principais
programas

O currículo de atividades tem o objetivo
de ampliação de repertório para que
crianças e jovens tenham contato com
diversas áreas do conhecimento. Essa
ampliação gera possibilidades e
oportunidades para que sonhem e
escolham o que querem para sua vida.
Um educador/tutor desenvolve projetos
específicos para cada turma em cada
faixa etária.

CCI | Centro de Convivência Infantil
Dos 4 aos 6 anos – 105 crianças

Oferecemos à criança recursos adequados e
acompanhamos a sua evolução, tendo como meta o seu
pleno desenvolvimento, com todo o seu potencial, com a
parceria da família.
Desenvolvemos projetos específicos para a faixa etária e
oficinas de artes e expressão corporal, mediação de leitura
e escrita, atividades de experimentação, jogos de raciocínio,
lógica e cálculo, brincadeiras de parque, de quadra e faz de
conta, musicalização e rodas de conversa.
Além das oficinas, um educador desenvolve um projeto
específico para cada turma na faixa etária em questão.

CCA | Centro de Convivência de Adolescentes
Dos 7 aos 15 anos - 232 crianças e jovens
Proporcionamos aos jovens repertório que amplie o universo
cultural e o acesso às informações sobre cidadania,
estimulando o seu protagonismo.
Entre 6 e 9 anos
Oferecemos projetos específicos para a faixa etária e oficinas
de artes e jogos teatrais, atividades de escrita/leitura, de
investigação e de conhecimento lógico-matemático,
brincadeiras de parque e faz de conta, jogos de quadra e judô,
musicalização e rodas de conversa.
Entre 10 e 15 anos
Oferecemos projetos específicos para a faixa etária e oficinas
de artes e teatro, atividades e plataformas de escrita/leitura e
de conhecimento lógico-matemático, pesquisa e
experimentação, jogos de quadra e judô, musicalização, violão,
laboratório de tecnologia (“mão na massa”), estação ciência,
fotografia, horta, roda de conversa e comissões.

PPV | Passaporte Para a Vida
Para jovens de 16 a 24 ANOS - 50 jovens
Criado no segundo semestre de 2002, o programa responde
às inquietações do Lar das Crianças sobre o futuro dos
adolescentes que deixavam a organização aos 15 anos,
quando cessava o atendimento. Com o PPV, todos passaram
a contar com a oportunidade de prosseguir o seu
desenvolvimento pessoal e profissional com o apoio
institucional.
O PPV oferece oportunidade de realização de sonhos
acadêmicos e profissionais e de construção de um projeto
de vida. Estimulamos os jovens a buscar aprimoramento,
aquisição de habilidades básicas e de autogestão, necessárias
para sua inserção na vida produtiva e na transformação
social enquanto cidadão proativo e solidário.
Investimos para que os jovens conheçam, explorem
e desenvolvam suas capacidades e recursos para reconhecer
a sua vocação e persistir nela - ser o melhor possível na
profissão escolhida, buscando as melhores faculdades e
universidades, os melhores estágios e experiências
profissionais, a melhor condição de vida.
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Programa Integrar
Para as famílias e jovens do entorno

O programa Integrar oferece oportunidade para as famílias
dos nossos atendidos e pessoas que moram no entorno do
Lar, em situação de vulnerabilidade social, de participar de
atividades específicas na instituição.
O objetivo é fortalecer a função protetiva das famílias,
prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua
qualidade de vida.
Famílias e jovens em situação de vulnerabilidade social
participam de orientação mensal ou do curso de alfabetização
de adultos e de oficinas oferecidos pelo Lar, com frequência
mínima semanal.

80 anos do Lar
resultados em números

Estrutura de atendimento em 2018
387
96.274

crianças e jovens dos 4 aos 24 anos
refeições/ano

427

atendimentos psicológicos /ano

329

atendimentos de orientação familiar/ano

990

atendimentos fonoaudiológicos/ano

990

atendimentos psicopedagógicos/ano

35

passeios e visitas de estudo /ano

13

crianças e jovens com bolsas de estudo em escolas
particulares

Número de jovens do PPV e suas conquistas*

11

Ensino Médio

2

Ensino Médio em Israel

10

Cursos técnicos profissionalizantes
Cursos pré-vestibulares

6
16

Ensino Superior
Pós- Graduação

1
16

Mercado de trabalho
Intercâmbio
Idiomas

* o jovem pode estar em mais de uma atividade

2
7

Projetos do Lar aprovados por
Órgãos Públicos e Fundações

Em 2018, 37% dos recursos do Lar das
Crianças foram provenientes de órgãos
públicos que têm como fonte de receita
as doações com incentivo fiscal de
dedução de imposto sobre a renda de
pessoas físicas e jurídicas e de verbas de
Fundações.

LEI ROUANET (MinC)
Projeto 80 Anos do Lar das Crianças da CIP
Pronac 164313
Tivemos uma prorrogação do projeto por 8 meses –
vigência de janeiro de 2018 a junho de 2019.
As atividades incluem oficina de musicalização para
crianças de 6 a 8 anos, oficina de violão a partir dos
10 anos e camerata de violão a partir dos 12 anos.

CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente - São Paulo)
Projeto Aprendizagem: conhecimento como
ferramenta de transformação
Processo 483/2016 – vigência de novembro de 2018 a
maio de 2019. Para crianças e jovens a partir dos 6 anos
de idade.
Atividades executadas: desenvolvimento de projetos
individuais e de turma com o educador tutor, oficina de
esportes, ciências da natureza, psicopedagogia e
fonoaudiologia.
As propostas das atividades programadas visaram
garantir a aquisição de uma relação saudável com
a aprendizagem em geral.

Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – São Paulo)
1) Inovação e Tecnologia (julho de 2017 a
junho 2019)
Com foco na promoção da melhoria contínua da educação
para inovação e tecnologia, estimulando a capacidade de
reflexão, metacognição, criatividade, inovação, lógica e saber
científico, o projeto busca incentivar crianças e adolescentes,
de forma divertida e interativa, a refletir sobre seu país, sua
cidade e a comunidade onde vivem, assim como sobre seus
problemas cotidianos.
As atividades envolvem a utilização de robótica educacional
como eixo principal, o estímulo à inovação e à tecnologia,
cinema-audiovisual (stop motion), design gráfico,
empreendedorismo, a arte da construção em LEGO, ciências
naturais, além de pesquisa de produção e utilização de
materiais alternativos e reciclados.

O desenvolvimento do projeto permite a expansão do
universo cultural científico e social, o que favorece a
compreensão da realidade e da capacidade de intervir e
criar soluções criativas para mudar a própria vida e o
mundo ao redor.
Oferece educação inovadora, além de treinamento
pedagógico e algumas ferramentas para a sua
concretização, por meio das linguagens oferecidas,
atividades educacionais que permitem o despertar de
habilidades e descoberta de novas potencialidades;
estimula a capacidade de expressar opiniões e criar
soluções inovadoras, negociação em situações de conflito,
capacidade crítica, lógica, reflexiva
e metacognitiva de flexibilidade e trabalho em grupo
e promove o acesso à ciência, tecnologia e inovação.

2) Prevenção: uma atitude responsável no
contexto da vulnerabilidade social (julho de
2017 a junho 2019).
Há alguns anos o Lar das Crianças da CIP vinha realizando
ações que têm por objetivo a prevenção, mas não de forma
sistemática.
Percebeu-se a necessidade de estruturar um trabalho
preventivo, de modo a favorecer uma consciência crítica da
sociedade, de seus valores e das suas diferenças.
Assim, pretende-se construir um grupo de referência que
possa multiplicar o conhecimento e desenvolver ações
preventivas contínuas no sentido de minimizar a violência
doméstica, o uso indevido e abusivo de drogas, diminuir e
erradicar o risco de gravidez precoce e o contágio de algumas
doenças sexualmente transmissíveis, bem como possibilitar
que o jovem desenvolva uma estrutura emocional mais
saudável.
O Projeto Prevenção busca prevenir e promover saúde
biopsicossocial, visando a diminuição dos riscos a que a
criança e o adolescente estão sujeitos no cenário da
vulnerabilidade social.

Atividades
• Oficinas pedagógicas com material específico e de
referência para crianças e jovens de cada tema abordado;
• Criação de espaços para os familiares para discussões e
reflexões de temas pertinentes ao projeto, estimulando a
cultura da paz;
• Sistematização das experiências apreendidas durante a
execução do projeto;
• Estimulo à cidadania e à participação na vida política por
meio da multiplicação dos conhecimentos trabalhados,
utilizando o manual desenvolvido durante o decorrer do
projeto.
Temas
• Desenvolvimento dos aspectos psíquicos, motores e de
linguagem
• Violência doméstica
• Violência psicológica
• Uso de drogas
• Prevenção à gravidez adolescente
• Educação sexual

Fundação Crespi Prado
1) Oficina de Música Lar das Crianças da CIP

Trabalho multidisciplinar com enfoque no desenvolvimento
musical global e exploração de instrumentos de percussão.
Realizamos a apresentação comemorativa dos 80 anos do Lar
das Crianças da CIP, com a Orquestra Vozes do
Violão/Camerata de Violões e Grupo de Percussão, na Unibes
Cultural, dia 16 de setembro.
Com o projeto, promovemos a ampliação da educação musical
(além das oficinas de violão temos agora as de musicalização e
percussão) e do número de participantes em 50%.
2) Tecnologia em Educação III: Múltiplas Linguagens

O projeto contribuiu para a formação integral, ampliação da
visão de mundo e cidadania ao trazer a criação e linguagem
digital na leitura e escrita (Plataforma Guten) e na matemática
(desenvolvimento do raciocínio, investigação, criação de
tecnologia e linguagem digital, com apoio do Mundo Maker),
efetiva o trabalho na biblioteca para a melhoria da escrita e,
possibilita, por meio de bolsas de estudo, a melhoria nos
estudos dos jovens e práticas da equipe do Lar.

Voluntariado: doando tempo,
afeto, conhecimento e futuro

O voluntariado é uma oportunidade de exercer a cidadania,
contribuindo com tempo e talento para a realização do propósito
do Lar.
Na linha de frente com as crianças, voluntários da Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São Paulo fazem os atendimentos
psicológicos individuais, o que permitiu que todas as necessidades
de atendimento psicológico fossem contempladas.
Dois jovens Garinin(participantes de Movimento Juvenil da CIP)
acompanharam 3 crianças e as fizeram se sentir especiais,
retomando sua autoestima.
Nossas crianças e jovens recebem apoio aos estudos nas mais
diversas áreas do conhecimento, aulas de inglês, mediação de
leitura e jogos teatrais e as famílias dos atendidos participam de
um curso de pais, atividades ministradas por voluntários da área
da educação e estudantes de escolas particulares da região
(dentro do Projeto Integrar).
As famílias têm ainda o apoio de voluntários especialistas em
mediativa (resolução de conflitos), quando há a indicação pela
Assistência Social em conjunto com a psicóloga institucional.
Além do apoio que recebem, nossas famílias também são
voluntárias nas Ações Sociais semestrais.

Para a comemoração dos aniversários das crianças (muitas vezes a
sua única comemoração), voluntários participam com presentes,
bolo e decoração.
Durante as ações sociais que acontecem semestralmente no Lar,
advogados, cabeleireiros, maquiadores, professores de educação
física, RPG, nutricionistas, dentistas entre outros, doam
voluntariamente o seu conhecimento e o seu tempo para a
comunidade que frequenta os eventos.
Em 2018, recebemos a escultura-brinquedo “Minhoca” da artista
Sara Rosenberg, feita especialmente para o Lar, e fomos agraciados
com o design dos cartões de Rosh haShaná por Paula Jacobsberg.
Nos bastidores, além dos diretores voluntários da CIP, dois grupos
organizados mobilizam a captação de recursos por meio de
organização de eventos como jantares, palestras, espetáculos
beneficentes e campanhas de captação como parcerias pontuais com
lojas e restaurantes e o “Dia de Doar”. Além disso, organizam bazares
– desde a coleta até a venda dos produtos – com o objetivo de
captação de recursos e de proporcionar às nossas famílias a
possibilidade de acesso a produtos de qualidade a preços simbólicos.

Outro braço importante desses grupos de voluntariado é a
campanha da Nota Fiscal Paulista, incentivando o comércio a adotar
as urnas de coleta e as pessoas a doarem suas notas para o Lar, nas
urnas sem CPF e, com CPF, pelo aplicativo da Receita Federal. Além
disso, semanalmente, as voluntárias recolhem as notas nos
estabelecimentos e prospectam novos pontos para as urnas.
Neste ano, considerando as ações mencionadas, os dois grupos –
com reuniões presenciais quinzenais e trabalho ininterrupto, sempre
atentos a novas oportunidades - levantaram cerca de R$720 mil, o
que corresponde a 20% do orçamento anual do Lar.
Os grupos de voluntariado das empresas são outra forma
importante de colaborar com o Lar das Crianças, por meio de visitas,
palestras profissionais e motivacionais, apresentações culturais,
festas, presentes, benfeitorias no prédio e área externa, doações de
roupas, brinquedos, equipamentos e alimentos. A troca entre
assistidos e voluntários é de uma riqueza inestimável. BTG - Pactual,
Interfile, Supplier, B3, Grupo Sifra, Lamparina Rosa, Bayer, Disney,
entre outros, correspondem a exemplos de empresas que, por meio
dos seus programas de voluntariado, estiveram com o Lar das
Crianças em 2018.

A troca de experiências, a dedicação, o afeto, o tempo,
o cuidado, a possibilidade de transformar são os mais
gratificantes aspectos do trabalho no terceiro setor.

Empresas parceiras
fazendo acontecer

Além de aporte financeiro, algumas empresas e instituições
colaboram com o Lar das Crianças de forma sistemática com
produtos, serviços e atividades que fizeram o Lar acontecer.
Por meio dos seus programas de voluntariado, a B3 fez a
reforma do parquinho, da quadra, da horta e da sala de
fantasias e instalou uma pia na área do ateliê; o Grupo Sifra
realiza anualmente duas grandes festas para nossas
crianças, elevando a sua autoestima.
O Ajuda Alimentando contribuiu quinzenalmente com
frutas, verduras e hortaliças para as nossas refeições.
A Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha realiza duas
vezes ao ano teste de acuidade visual e, caso seja
necessário, promove o encaminhamento, prestando
assistência oftalmológica gratuita, incluindo óculos,
medicamentos, exames e cirurgias realizadas pela equipe
médica da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha.

A UNIP ofereceu avaliação odontológica e o tratamento
durante o primeiro semestre.
O Instituto Horas da Vida viabiliza atendimentos gratuitos na
área da saúde, além de promover palestras mensais para as
famílias sobre assuntos relativos não apenas à saúde, mas
também àqueles envolvendo relações familiares.
O Instituto Embelleze oferece, duas vezes por ano, corte de
cabelos e manicure para nossas famílias.
A Cultura Inglesa oferece bolsas de estudo para cursos de
inglês aos nossos jovens.
A Escola Alef Peretz oferece bolsas de estudo acadêmicas nos
cursos regulares para nossas crianças e jovens.
O Clube A Hebraica oferece o treinamento de judô a nossos
atletas aos sábados, no próprio clube.

Nossos eventos

22 de abril: Sessão beneficente do musical “Os Produtores”
No Teatro Procópio Ferreira, com Miguel Falabella, Danielle
Winnits e Marco Luque.
5 de maio: Ação Social
No Lar das Crianças da CIP, com apresentação dos alunos de
música, mostra de fotos do projeto Escola de Pais, assessoria
jurídica familiar e trabalhista, testes de acuidade visual,
aferimento de pressão, teste de glicemia, alinhamento e
orientação postural, cabelo e unha, bazar beneficente.
11 de junho: Jantar Beneficente
Em residência particular com presença de Luiza Trajano e
Martha Medeiros.
22 e 29 de agosto: Lar Cultural
No Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) palestras
beneficentes com Renata Taveiros de Saboya – com o tema
educação financeira na família e Rosely Sayão com o tema
adolescentes no mundo contemporâneo.
1 de setembro: Encontro no Lar
Em nossa sede, comemoramos os 80 anos de existência:
encontro de várias gerações que já passaram pelo Lar entre
eles egressos, ex-funcionários, diretores e voluntários.

16 de setembro: Memórias: 80 Anos de Lar
Na Unibes Cultural, apresentação da Camerata de Violões,
das oficinas de música e musicalização.
6 de outubro: Ação Social
No Lar das Crianças da CIP, com assessoria jurídica familiar,
testes de acuidade visual, aferimento de pressão, teste de
glicemia, orientação nutricional, atividade na horta,
maquiagem, cabelo e unha, bazar beneficente.
26 de outubro: Cabalat Shabat Especial 80 Anos
Na sinagoga Etz Chaim da CIP.
10 de novembro: Mostra de trabalhos
No Lar das Crianças da CIP.

Informações financeiras

Fontes – R$3.942.346,00
22%

37%

20%

10%

11%

Projetos Incentivados e Fundações
Contribuição de associados da Congregação Israelita Paulista (CIP)
Aluguéis
Donativos mensais e pontuais
Eventos, campanhas e NFs

Usos – R$3.505.320,00
4% 2%
9%

5%
5%
75%

Folha de pagamento
Bolsas de estudo
Alimentos
Infraestrutura (concessionária/manutenção)
Eventos
Material pedagógico/ escritório

Nossas conquistas
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Uma das mais importantes conquistas em
2018 foi o ganho de escala, mantendo a
qualidade do atendimento
• Mais crianças e jovens atendidos com otimização do
custo per capita, por uma equipe extremamente
preparada, competente e motivada, com apoio de
materiais, aplicativos e plataformas educacionais de
qualidade comprovada
• Estruturação do voluntariado
• Mais jovens no Ensino Superior e em intercâmbio no
exterior
• Reforma do parque e da quadra
• Abertura de mais uma sala de aula

Nossas metas
queremos ir mais longe

Metas 2019
1.

Alcançar o número de 500 crianças e jovens atendidos

2.

Aumentar os resultados acadêmicos – ter cada vez mais jovens
no Ensino Superior, em universidades públicas reconhecidas por
sua qualidade e também em cursos técnicos e em escolas
particulares com bolsas integrais

3.

Implantar um projeto de mentoria e adoção acadêmica para
jovens do Ensino Médio, Profissionalizante e Superior

4.

Implantar a nova brinquedoteca, com o apoio da Fundação FeFig

5.

Estreitar as relações com as famílias, escolas e outras instituições
do 3° setor

6.

Estruturar a área de desenvolvimento institucional

7.

Implementar CRM – Customer Relashionship Management

8.

Aumentar em 60% nossos doadores mensais

9.

Ampliar as frentes de arrecadação

O prédio do Lar das Crianças passou por uma
reforma estrutural na virada do ano
(2018/2019), para abrir mais duas salas de
aula, de forma a adequar as turmas às faixas
etárias correspondentes àquelas da escola
regular, meta que pretendemos alcançar
progressivamente até 2020.

Nossos registros
e certificações

• CEBAS | Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social
• SMADS – SP/SP | Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social
• CMDCA – SP/SP | Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
• Título de utilidade pública municipal– São
Paulo - SP
• Tíítulo de utilidade pública estadual– SP

Equipe o coração do Lar

Diretoria
Marcos A. Lederman - Presidente da Congregação Israelita Paulista
Luciana Z. Mautner - Vice-Presidente de Ação Social da CIP e Diretora Voluntária
do Lar das Crianças
Coordenação
Coordenadora Geral
Aidê K. Firer
Coordenadora de Ação Social
Solange Rosa
Coordenadora Pedagógica
Sofia M. R. de Alencastro
Psicóloga Institucional
Soraia S. Bochi
Coordenadora do PPV
Selma Maria Souza
Coordenadora de Desenvolvimento Institucional
Kika Almeida Mendes
Coordenadora Administrativa
Vera L. Kogan
Coordenadora do Voluntariado
Betty Kitner Calixto
Auditoria Externa
Ecovis Pemom Auditoria&Consultoria

Equipe Pedagógica
Auxiliar de Coordenação Pedagógica
Clara M. A. Grillo
Educadores Sociais
Adriana de Boni Campos
Allan S. Lima
Ana Carla Nunes
Bruna Michele Silva Alves
Edielson A. Albergoni
Francisca F. A. Silva
Hugo do Valle
Maria A. Do Silva Eustaquio
Nathalia do Nascimento Melo
Rafael Jose da Silva
Rosangela da Silva Patricio
Thais Navas Luiz
Estagiárias
Bruna V. Romão
Fernanda Santana

Equipe de Desenvolvimento Institucional
Andréa F. Silva
Ligia Verissimo
Renato Consonni
Equipe da Cozinha
Nutricionista
Karla Barros
Cozinheira
Norma C. Costa
Auxiliares
Daniela Duarte Moreira
Juzelei Rosa
Marta Francisca da Silva
Secretaria
Roseli Pauluci
Manutenção Geral
Carmo L. de Araujo
Portaria
Adriano Soares
Ailton Silva Santana
Biano Ferreira Nobre
Claudinei S. Rodrigues
Mauricio l. Vicente
Design Gráfico
Marcia Herchenhorn
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FUNDAÇÃO
CRESPI-PRADO

FUNDAÇÃO
PRADA

Apoios e parcerias

R. Comendador Elias Zarzur, 1254 – Alto
da Boa Vista, São Paulo - SP, 04736-002 –
fone 11 5522-0438

lardascriancas@cip.org.br

www.lardascriancas.org.br

facebook.com/lardascriancasdacip

Instagram@lardascriancasdacip

