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INTRODUÇÃO
CARTA DO PRESIDENTE

Caros amigos, parceiros e doadores,

Bem vindos ao nosso 3º relatório de atividades!

Quando a Fundação ABH iniciou suas atividades em 2015, nos propusemos a atuarmos de 
maneira colaborativa, somando esforços com quem já trabalha no setor para entendermos 
melhor suas características, oportunidades e lacunas! Nos demos um prazo de 3 anos para 
detalhar nosso foco, procurando áreas pouco exploradas e com pouco apoio onde pudessemos 
ter maior impacto!

Ao longo desses três anos tivemos o privilégio de formar importantes alianças com parceiros 
que foram fundamentais em nossa jornada e consolidação! Conhecemos projetos e pessoas 
incríveis e que nos dão energia para continuar nosso trabalho por um Brasil melhor e mais 
justo pois sabemos que não estamos sozinhos!

Em 2017 começamos a pensar maneiras de como a Fundação ABH poderia ter uma atuação 
mais estratégica e de maior impacto e contamos com a valiosa ajuda de 2 profissionais muito 
qualificadas que dedicaram seu tempo e compartilharam seu conhecimento conosco e a quem 
somos eternamente gratos! Corinna Schabbel e Monica de Roure, MUITO obrigada! Obrigada 
pela confiança, por acreditar em nós, pela dedicação e pela amizade!

Se tivesse que definir 2017 em apenas uma palavra seria APRENDIZADO!

Foi nesse ano que, pela primeira vez, fomos conhecer práticas sociais em outros países e 
participar de encontros internacionais, ver o que outras organizações fazem, trocar melhores 
práticas e buscar a formar alianças internacionais para trabalhar na resolução de problemas 
sociais. Mergulhamos mais a fundo em nosso país, principalmente em comunidades periféricas 
e vulneráveis, para melhor entender suas necessidades e potencialidades e nos unimos a 
movimentos de transformação onde vários atores trabalham juntos com um objetivo comum!

Ao todo, conversamos com 62 organizações nacionais e internacionais e finalizamos o ano 
com muitas ideias e possibilidades de parceria e expandimos nossa rede. Estamos 
ansiosos e animados com as perspectivas para 2018!

Somos imensamente gratos à nossa equipe, parceiros 
e doadores pela confiança em nós depositada, pelos 
resultados alcançados e laços fortalecidos e a todos 
os empreendedores e projetos que nos mostram que é 
possível nos unirmos por um Brasil melhor e mais justo!

Marina Hennel Fay
Presidente
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Deixamos aqui nosso mais sincero agradecimento à todos que 
contribuíram com a Fundação ABH em 2017 e que acreditam na 
construção de um Brasil mais justo para todos!
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A FUNDAÇÃO ABH
QUEM SOMOS E NO QUE ACREDITAMOS

A Fundação ABH acredita no desenvolvimento sustentável para promover a 
transformação social integral e inclusiva. Por “desenvolvimento” entendemos a 
geração de oportunidades e por “sustentável” o cuidado em não comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.
Para gerar desenvolvimento, acreditamos em 3 áreas principais de investimento, 
são elas:

EDUCAÇÃO
Com a qualificação de pessoas podemos empoderar comunidades para crescerem 
com autonomia.

EMPREENDEDORISMO
Com investimento em empreendedorismo é possível incentivar talentos à utilizarem 
sua criatividade para fomentar a economia e solucionar problemas.

INOVAÇÃO
Com investimento em inovação podemos escalar as ações transformadoras e 
encontrar novas alternativas para tratar problemas sociais existentes.

NOSSOS VALORES
• Comprometimento;

• Empatia;

• Integridade;

• Responsabilidade ambiental;

• Simplicidade;

• Trabalho colaborativo.

NOSSA MISSÃO
Fortalecer iniciativas transformadoras em educação, 
empreendedorismo e inovação.

EMPREENDEDORISMO

INOVACÃOEDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL
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A FUNDAÇÃO ABH
PROJETOS APOIADOS E PARCEIROS

PARCEIROS

PROJETOS APOIADOS

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

INOVACÃO

EMPREENDEDORISMO

EDUCAÇÃO
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A FUNDAÇÃO ABH
DADOS PROJETOS APOIADOS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS PROJETOS APOIADOS

GRÁFICO ANUAL DE CRESCIMENTO 
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NOME DA ORGANIZAÇÃO
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD.

NOME DO PROJETO
Projeto Sementinha – Comunidade Educativa.

SITE DO PROJETO
www.cpcd.org.br/projeto-sementinha-comunidade-educativa

LOCALIDADE DO PROJETO
Chácara Santo Amaro – São Paulo/SP.

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Apoiamos com 100% do capital para execução do projeto.

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Desde Outubro de 2015.

Implantar o Projeto Sementinha com crianças 

de 4 a 5 anos na Chácara Santo Amaro, 

preparando-a para transformar-se em uma 

Comunidade Educativa.

PROJETO SEMENTINHA
CPCD

PROPÓSITO 
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• Criar um novo conceito de educador e educando;

• Construir uma prática educativa inovadora;

• Oferecer educação para 60 crianças não atendidas pela rede pública;

• Treinar e capacitar mães para atuarem como educadores sociais;

• Mobilizar e capacitar a comunidade para participar do desenvolvimento das ações;

• Utilizar métodos lúdicos e participativos nas reuniões.

• Espaço-escola é o bairro;

• Conteúdo escolar é a cultura da comunidade;

• Os educadores são todos os que participam do processo educativo.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

PREMISSAS BÁSICAS

RESULTADOS EM 2017

CRIANÇAS
ATENDIDAS

LIVROS LIDOS 
E DISCUTIDOS

BRINQUEDOS E ENFEITES PRODUZIDOS 
REUTILIZANDO MATERIAL

OFICINAS COM
CRIANÇAS

120

20 160

40 JARDINS FEITOS 
EM PNEUS

40204
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O ano de 2017 foi cheio de aprendizagens, ações 

motivadoras, envolvimento comunitário, parceria 

com a saúde e a educação local e boas surpresas!

Também foi uma surpresa descobrir como duas 

comunidades do mesmo bairro, tão próximas uma da outra 

(São Nicolau e Vila do Sapo), pudessem reagir de forma tão diferente às oportunidades 

apresentadas pelo projeto e às iniciativas que apontavam benefícios para as crianças 

pequenas e moradores desses dois locais.

Na Vila do Sapo o trabalho envolveu moradores com ações de permacultura, pinturas 

nos muros das casas com tinta de terra, horta nos quintais e até sessões de cinema 

na rua.

Mas ainda permanecia o maior desafio: chegar diretamente às crianças onde elas 

realmente moravam. Depois de um ano do projeto, em uma reunião de avaliação e 

planejamento com a nova gerente da UBS, conversando sobre a comunidade onde 

moravam mais crianças e com mais demandas, ela falou dos locais cobertos pela 

equipe, onde havia muitas dificuldades, incluindo a violência familiar. Descobriu-se na 

região, comunidades sem nenhum equipamento municipal mas que, à primeira vista, 

revelava vários pontos luminosos.

Os desafios foram sendo sanados aos poucos, de forma leve e rápida. As agentes 

de saúde foram apresentando moradores e lideranças religiosas da comunidade 

São Nicolau, que logo cederam espaço para formação e, até mesmo, para ponto de 

encontro com as crianças. Muito interessadas, queriam participar da formação com 

as crianças. Vislumbraram o Projeto Sementinha como um gerador de oportunidades 

e desenvolvimento para as crianças do bairro. Era um desejo e pensamento coletivo e 

solidário: “É preciso cuidar do meus filho e dos outros filhos do bairro.”

Assim as atividades se iniciaram no São Nicolau com atendimento direto das 

crianças, em um primeiro momento nas casas de moradores e, após confirmar 

o interesse e potencial, foi alugada uma sede. A sede do projeto fez uma grande 

diferença, as pessoas passaram a enxergar que o Projeto realmente existia, mais 

crianças vieram, pessoas curiosas apareceram para conhecer e contribuir com algo.

No dia a dia já se percebe mudanças significativas com as crianças que, no início, 

pouco brincavam e não conseguiam sentar em roda e ouvir umas às outras.

Em algumas se reconhecia a tristeza no olhar; isso mexeu e motivou a equipe a dar 

carinho e afeto, gerando oportunidades de transformação e boas convivências.

Aos poucos os educadores ganham confiança e cumplicidade de algumas crianças que 

acabam trazendo outras para participar. A conversa na roda tornou-se ferramenta para 

resolver situações de conflito ao invés das brigas. Os próprios educadores relatam 

como agora enxergam seu bairro de um novo jeito. Aprenderam e desenvolveram 

esse olhar cuidadoso e mais respeitoso para com suas crianças e o lugar onde moram.

Os jogos de bornal têm trazido evidentes transformações na aprendizagem, tanto 

em relação à convivência e carinho com o próximo quanto à escrita e à matemática. 

Alguma crianças chegaram sem escrever corretamente seus nomes mas hoje querem 

ser as primeiras a assinar a lista de presença. Vale ressaltar o grande interesse pelos 

jogos matemáticos, que estão entre os prediletos!

As atividades com a reciclagem impactam no artesanato proposto pelos educadores, 

na produção de brinquedos e jogos, desenvolvendo aptidões e criatividade nas crianças 

diante do suposto lixo. O cuidado com o espaço e objetos é sempre incentivado pelos 

educadores e pelas crianças que já têm essa noção de apropriação coletiva.

DESSA MANEIRA O SEMENTINHA COMUNIDADE EDUCATIVA VAI 

SE ESPALHANDO, ENRAIZANDO E DANDO FRUTOS NA REGIÃO!

EVOLUÇÃO DO PROJETO
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DEPOIMENTOS

“Eu percebi a mudança de comportamento da Ana Clara quando retornamos 

das férias. Nesse período ela falou que foi muito difícil para ela porque ela 

já estava acostumada com a rotina de vir ao projeto. Quando voltamos das 

férias ela veio diferente, mais amorosa e amiga e querendo ajudar em tudo, 

até na faxina do projeto. Ela organizou os jogos sem precisarmos pedir, 

depois deu um recado para a turma falando que quando eles terminassem 

de brincar com os jogos, que guardassem bem 

direitinho porque, se não cuidar, acaba 

estragando. Agora ela está fazendo 

muita leitura, ainda mais com os 

inúmeros gibis da Turma da Mônica 

que foram doados. Ela não para 

de ler e incentiva os colegas, 

contando as histórias e fazendo 

com que todos fiquem curiosos e 

busquem ler os gibis.”

Amanda Martins Fernandes (Educadora)

‘’Com a roda aqui no Sementinha, a gente tá 

aprendendo a respeitar mais as pessoas!’’

Samuel Wellington da Silva – 08 anos

“Eu estava com depressão quando a Patrícia me falou sobre a proposta de ter 

o projeto aqui no bairro. No começo eu não queria nenhuma responsabilidade, 

pois eu já estava frustrada com a situação dentro da minha casa. Então 

minha filha de 9 anos me disse o quanto sou bonita e importante para ela, 

pois minha depressão também foi devido ao meu problema de obesidade. 

Assim percebi o quanto estava difícil para ela também porque ela estava 

com muitas responsabilidades; era mãe, irmã, filha,  ela fazia tudo. Quando 

comecei a fazer parte do projeto fui percebendo o quanto sou importante, 

cada coisa que faço é valorizada! E as crianças nunca se importam com o 

fato de eu ser gorda ou por ter o cabelo curto. E assim mostro o que sei 

para as crianças e vou aprendendo também com elas, e venho descobrindo 

muitas coisas no projeto como, por exemplo, o quanto sou importante para 

mim mesma e quanto posso estar ajudando outras pessoas. Meu olhar 

mudou diante das coisas simples, das quais eu não dava valor. Hoje eu não 

preciso do dinheiro para sair e me divertir com os meus filhos, apenas faço 

um suco, pego umas frutas, vou ao parque e passo o dia com eles. A gente 

brinca, corre sem ter vergonha do meu corpo e vejo a felicidade dos meus 

filhos. Hoje minha filha de 9 anos é uma pessoa feliz; ela me ajuda com 

sugestões para atividades no projeto; hoje sim ela é criança! Não me vejo 

mais como uma pessoa obesa, me vejo como um ponto de luz! Tenho muito 

a fazer e aprender!”

Amanda Martins Fernandes (Educadora)
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NOME DA ORGANIZAÇÃO

Social Good Brasil

NOME DO PROJETO
SGB Lab 2017

SITE DO PROJETO
www.socialgoodbrasil.org.br/lab

LOCALIDADE DO PROJETO
Florianópolis / SC

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Apoiamos parcialmente o financiamento do lab e participamos da seleção inicial e 
final, assim como da avaliação final e lições aprendidas para a melhoria contínua 
do processo.

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Janeiro/2016 – Dezembro/2016

Aportar metodologias inovadoras para 

empreendedores com ideias baseadas 

no uso de tecnologia para resolver 

problemas sociais.

Crédito: José-Somensi

SGB LAB
SOCIAL GOOD BRASIL

PROPÓSITO 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

O SGB Lab é um laboratório que ajuda a viabilizar projetos de inovadores sociais que 

sonham grande e acreditam no poder das tecnologias e novas mídias para melhorar o 

mundo. No Lab, aposta-se em inovadores sociais que sonham grande e que acreditam 

no poder das tecnologias e novas mídias.

*demoday: Demo Day, ou dia de demonstração, é um evento onde empreendedores (startups) têm a oportunidade de apresentar 
seu negócio para investidores de diferentes modalidades de investimento, como investidor-anjo, venture capital, private equity e 
capital semente, com o objetivo de conseguirem investimento para os seus negócios crescerem. É neste dia que o empreendedor 
precisa “vender o seu peixe” e convencer o público investidor que sua solução resolve um problema real do mercado, através de 
uma proposta de valor inovadora e sobretudo, economicamente viável.

PROJETOS SE 
INSCREVERAM

PROJETOS 
PARTICIPARAM

DO LAB

FINALISTASPROJETOS
DEMODAY*

032150262

METODOLOGIA
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FINALISTAS SELECIONADOS

4 PROJETOS VENCEDORES: 

MÃE&MAIS / EMPREENDEDORAS: THAIS FERREIRA E SAMARA, RJ 

Projeto que fornece atendimento médico acolhedor, humanizado e acessível 

para áreas populares do Rio de Janeiro. A ideia principal é fácil de entender e 

muito significativa: empoderar mulheres mães é cuidar do futuro das próximas 

gerações.

CHAT21 / EMPREENDEDORA: GABRIELA LABORDA, RJ

A ideia por trás do Chat21 é conectar e apoiar as mães e pais de crianças com 

síndrome de Down, de forma  acessível, simples e que mostre que ninguém 

está sozinho, além de servir de base para o protocolo nacional de atendimento 

a essas crianças.

BLINDSIGHT / EMPREENDEDOR: RICARDO SABEDRA, RS 

Como aumentar a autonomia e a mobilidade de pessoas com deficiência visual 

e diminuir o medo? Blindsight é um dispositivo vestível, uma espécie de cinto 

equipado com sensores de movimento que a pessoa com deficiência visual usa 

na cintura. Os sensores produzem vibrações que transmitem sensorialmente ao 

usuário a presença de obstáculos. 

valor para cada projeto: R$ 7.600,00
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INSTITUTO ELOS
GUERREIROS SEM ARMAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO

Instituto Elos

NOME DO PROJETO
Guerreiros Sem Armas (GSA 2017)

SITE DO PROJETO
www.institutoelos.org/gsa

LOCALIDADE DO PROJETO
Santos / SP

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
O co-investimento da BrazilFoundation e Fundação ABH permitiu que o GSA 10 
ocorresse e formasse 58 jovens e impactasse mais 30 mil pessoas durante todo 
o processo. 

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Junho/2017 – Maio/2018

Fortalecer o protagonismo comunitário e o 

desenvolvimento local a partir de reflexões 

e soluções coletivas para a construção de 

resultados concretos para a comunidade e 

expandir essa metodologia e impacto.

PROPÓSITO 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

METODOLOGIA

O Instituto Elos é responsável pelo programa Guerreiros Sem Armas 

(GSA), um curso internacional de formação prática em liderança e 

empreendedorismo social para 60 jovens de diferentes países que 

buscam transformação e querem ser parte dela. As comunidades e 

participantes recebem apoio para construir projetos de longo prazo 

em suas comunidades. As práticas acontecem em três comunidades 

da baixa renda da baixada santista que sofrem com a falta de 

infraestrutura, saneamento básico, coleta de lixo e extrema pobreza. 

Tanto as comunidades como os participantes recebem apoio para 

construir projetos de longo prazo.

Com base em processos colaborativos e na valorização do capital 

social existente, GSA propõe fortalecer o protagonismo comunitário 

e o desenvolvimento local a partir de reflexões e soluções coletivas 

para a construção de resultados concretos para as comunidades 

assim como disseminar e expandir essa metodologia para todas as 

regiões de onde os participantes vêm. 

OBJETIVOS

• Formar empreendedores para atuar nas comunidades e pelas comunidades;

• Criar e fortalecer grupos de 10 a 20 lideranças comunitárias;

• Fomentar três projetos que serão empreendidos em espaços públicos em 

cada comunidade;

• Mobilizar 500 moradores para realizar ações participativas.



3332

“O conteúdo dado no curso é muito forte. Todos os 

processos que usamos na comunidade e nos pequenos 

grupos refletem muito dentro da gente.”

Caio Fiuza,  

Participante do Guerreiros Sem Armas 10

DEPOIMENTO

RESULTADOS FINAIS

CANDIDATOS 
PARTICIPARAM DO 

PROCESSO SELETIVO

MORADORES 
PARTICIPARAM DOS 

MUTIRÕES

SONHOS FORAM REALIZADOS

*mais informações no www.institutoelos.org.br.

PESSOAS IMPACTADAS 
POR 224 ATIVIDADES AO 

REDOR DO MUNDO*

944

950 29

COMUNIDADES DA 
BAIXADA SANTISTA FORAM 

IMPACTADAS PELO GSA

0330.336
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GERANDO FALCÕES
CURSO DE TECNOLOGIA PARA JOVENS DA PERIFERIA

NOME DA ORGANIZAÇÃO

Gerando Falcões

NOME DO PROJETO
Curso de Tecnologia para Jovens da Periferia

SITE DO PROJETO
www.gerandofalcoes.com/qp

LOCALIDADE DO PROJETO
Poá – São Paulo/SP

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
A turma de 2017 que iniciou a capacitação em programação foi financiada pelo 
co-investimento da BrazilFoundation e Fundação ABH e vem permitindo que 30 
jovens recebam capacitação em linguagem de programação, empreendedorismo 
e inglês. 

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Junho/2017 a Maio/2018

Profissionalização e 

empreendedorismo para jovens de 

comunidades de baixa renda.

PROPÓSITO 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Instituto Gerando Falcões nasceu com o objetivo de incentivar 

os jovens da periferia a lutar por um destino melhor e mudar sua 

realidade. O movimento começou em 2011, com pequenas ações e 

grandes ideias do jovem empreendedor social Eduardo Lyra, nascido 

e criado em uma favela de São Paulo.

Atualmente o instituto está presente em diversas periferias, 

comunidades e presídios, atuando em três frentes: esporte, cultura e 

renda. Seus projetos socioeducativos já alcançaram mais de 100 mil 

crianças e adolescentes e permitem ao jovem enxergar outro leque 

de opções de desenvolvimento e projeto de vida.

A proposta busca garantir que 30 jovens de 14 a 19 anos, sem recursos 

para garantir educação universitária ou cursos de preparação para o 

mercado de trabalho, tenham oportunidade de se profissionalizar e 

empreender no universo da tecnologia e inovação.

O Curso de Programação do Gerando Falcões é a primeira plataforma 

de qualificação profissional para jovens, implantada pela ONG na 

comunidade. O objetivo é reverter as estatísticas quanto à falta 

de profissionais na área de tecnologia no país. Confiante de que 

jovens da quebrada podem ocupar as vagas e conquistar o mercado, 

a organização social qualifica estudantes entre 15 e 21 anos, com 

curso de programação que abrange a criação de aplicativos, jogos 

em 3D, programação em Java, além de incluir na grade aulas de 

empreendedorismo e de inglês básicos.

OBJETIVOS

• Capacitação em linguagem de programação e empreendedorismo;

• 8 horas semanais de aulas com duração de 12 meses;

• Aulas de inglês;

• Palestras e mentorias.

RESULTADOS FINAIS

JOVENS 
CAPACITADOS

HORAS DE ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA

30 108
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“A cada dia que passa eu me surpreendo mais com o curso, 

não imaginava que aprenderia tanta coisa em tão pouco 

tempo. Hoje eu consigo ver e entender as coisas de outra 

forma e presto mais atenção nos detalhes quando entro em 

sites ou coisas do tipo. Só tenho a agradecer o Gerando 

Falcões por me proporcionar uma oportunidade de entrar em 

um mercado de trabalho tão promissor.” 

Amanda Correia, aluna do projeto 

DEPOIMENTO
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ESCOLA DE NOTÍCIAS
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA

NOME DA ORGANIZAÇÃO
Escola de Notícias

NOME DO PROJETO
Escola de Comunicação Comunitária (ECOM)

SITE DO PROJETO
www.escoladenoticias.org

LOCALIDADE DO PROJETO
Campo Limpo – São Paulo / SP

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
A turma capacitada em 2016/2017 foi financiada pelo co-investimento da 
BrazilFoundation e Fundação ABH para o módulo de conclusão do curso Escola 
Comunitária de Comunicação com a formação de 30 jovens no uso das linguagens 
de Jornalismo e Escrita Criativa, Fotografia, Vídeo e Criação Gráfica.

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Junho/2016 a Maio/2017

Impulsionar transformações em diferentes 

comunidades usando as tecnologias de 

informação e comunicação.

PROPÓSITO 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

A região de Campo Limpo é uma das mais complexas áreas da cidade 

com população estipulada em 600 mil habitantes, 52% tem faixa 

etária entre 0 e 29 anos de idade, no auge da produção criativa. Para 

os jovens, entretanto, as oportunidades de lazer, trabalho e educação 

são muito reduzidas.

Formada por jovens moradores de Campo Limpo, Zona Sul da cidade 

de São Paulo, a Escola de Notícias tem o propósito de impulsionar 

transformações em diferentes comunidades usando as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). A Escola é um modelo de Negócio 

Social cujos projetos são subsidiados a partir da comercialização de 

produtos e serviços.

A Escola de Comunicação Comunitária (Ciclo 1) é seu principal projeto. 

Ela é uma jornada de aprendizagem em produção comunicativa, 

mapeamento afetivo e autoconhecimento que faz uso da comunicação 

para investigar apreciativamente o que dá vida e potencializa 

transformações nas comunidades com as quais nos relacionamos 

quando jovens consistindo em 520 horas de formação gratuita.

OBJETIVOS

• Módulo de conclusão do curso Escola Comunitária de Comunicação com 

a formação de 30 jovens no uso das linguagens de Jornalismo e Escrita 

Criativa, Fotografia, Vídeo e Criação Gráfica;

• Saídas culturais: visitas a emissoras de TV, rádio, redações de jornal e 

revista, estúdios de animação com bate papo com profissionais da área;

• Aquisição de equipamento permanente para suporte de edição de áudio e 

vídeo.

RESULTADOS FINAIS

JOVENS CAPACITADOS EM 
COMUNICAÇÃO

DOCUMENTÁRIO 
PRODUZIDO

FANZINE COM HISTÓRIAS 
DE VIZINHOS

TIPOS DE OFICINAS 
REALIZADAS

33 01

01 03
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“A ECOMCOM foi um dos momentos mais fortes da minha 

vida. Me senti confrontada com todas as questões e 

situações que circulam o meu dia, todas as vezes. Nos faz 

colocar para pensar sobre nossa relação com a família, 

com nossos vizinhos, com o todo. É mais do que escrever, 

é analisar os jornais e perceber que eles têm maneiras 

diferentes de se contar uma história.”

Amanda Letícia

18 anos, jovem da oficina de jornalismo & escrita criativa 

DEPOIMENTO
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UM LITRO DE LUZ
ILUMINANDO O AMAZONAS NOME DA ORGANIZAÇÃO

Um Litro de Luz

NOME DO PROJETO
Iluminando o Amazonas

SITE DO PROJETO
www.litrodeluzamazonia.wordpress.com

LOCALIDADE DO PROJETO
Comunidade de Dominguinhos e Caapiranga / AM

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
O co-investimento da BrazilFoundation e Fundação ABH financiou parte da 
expedição da Amazônia que instalará 350 postes e 200 lâmpadas noturnas para 
as comunidades ribeirinhas que não tem acesso à eletricidade. Permitiu também 
a capacitação de cerca de 1000 moradores para instalação e manutenção dessa 
tecnologia assim como a iluminação das 10 escolas do município, atingindo mais 
de 3 mil estudantes.

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH 
Junho/2016 a Maio/2017

Impulsionar transformações em diferentes 

comunidades usando as tecnologias de 

informação e comunicação.

PROPÓSITO 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

Segundo o IBGE, mais de 715 mil famílias ainda não possuem acesso 

à rede elétrica no Brasil. No Amazonas, cerca de 5,6 mil comunidades 

rurais não têm acesso regular à eletricidade. As fontes de iluminação 

mais utilizadas são velas, geradores a diesel ou lamparinas de 

querosene, gerando um alto risco para a saúde das famílias e para 

todo o meio ambiente.

Um Litro de Luz é uma iniciativa desenvolvida em 21 países para 

fornecer fonte de luz econômica e sustentável para comunidades que 

não possuem acesso à eletricidade. A metodologia utiliza a luz natural 

por meio de garrafas PET recicladas como fonte de luz. O projeto vai 

levar a solução para famílias ribeirinhas em Caapiranga, com foco em 

escolas e áreas públicas.

OBJETIVOS

• Instalação de 350 postes e 200 lâmpadas noturnas na região;

• Capacitação de cerca de 1000 moradores para instalação;

• Iluminação das 10 escolas do município, atingindo mais de 3 mil estudantes.

RESULTADOS FINAIS

POSTES E LAMPIÕES 
SOLARES INSTALADOS

PESSOAS FORAM 
IMPACTADAS

VOLUNTÁRIOS 
PARTICIPANTES

COMUNIDADES FORAM 
BENEFICIADAS

240

800 60

7
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“Quando o lampião chegou pra mim, ele foi muito importante, 

porque me ajudou bastante em muitas coisas, principalmente 

no meu trabalho. Sou professora de crianças e ele me ajudou a 

fazer os planejamentos à noite, a ensinar as crianças, e a ler um 

pouco do que eu for ensinar no outro dia.” 

Luana

professora que mora na comunidade de Dominguinhos

DEPOIMENTO
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ATELIÊ DE IDEIAS
PROJETO BEM MORAR NOME DA ORGANIZAÇÃO: 

Ateliê de Ideias

NOME DO PROJETO: 
Iluminando o Amazonas

SITE DO PROJETO: 
www.ateliedeideias.org.br/bemorar/index.html

LOCALIDADE DO PROJETO: 
Cariacica – Vitória / ES

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH: 
A capacitação de mulheres na produção de tijolos ecológicos e inserção no 
mercado de trabalho assim como a construção de casas para famílias de grande 
vulnerabilidade social foi parcialmente financiada pela co-investimento da 
BrazilFoundation e Fundação ABH.

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH: 
Junho 2016 a Maio 2017

Promover o desenvolvimento 

socioeconômico do município de 

Cariacica.

PROPÓSITO 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

O município de Cariacica possui cerca de 350 mil habitantes e é composto por 13 

regiões. Vila Dourada é um bairro que surgiu de loteamentos criados de forma irregular, 

o que resultou em condições de ocupação precárias, ruas sem pavimentação e falta 

de condições básicas de saneamento. O bairro possui 23 mil moradores e 40% são 

beneficiários do Programa Bolsa Família.

A Associação Ateliê de Ideias, criada para promover o desenvolvimento socioeconômico 

local, atua por três eixos: inclusão habitacional, fortalecimento comunitário e 

fortalecimento das economias locais por meio de finanças solidárias.

O projeto tem o objetivo de mobilizar mulheres da comunidade na participação do 

Fundo Colaborativo Bem Morar, que prevê microcrédito para construção, e impulsionar 

as atividades da fábrica de tijolos ecológicos que são utilizados nas casas.

É um projeto que envolve:

• Acesso a crédito para obras e reformas;

• Assessoria de uma equipe de arquitetos para elaboração de 

projetos e otimização de recursos para obras e construções;

• Cursos de Qualificação na área de construção civil;

• Uma fábrica de tijolos, produzidos com menor impacto 

ambiental;

• Produção e difusão de métodos, soluções e materiais de 

construção sustentáveis.

OBJETIVOS

• Atendimento a 8 famílias que não possuem moradia própria, com renda 

entre 0 e 4 salários mínimos

• Acesso à habitação digna para 32 pessoas;

• Capacitação de 5 pessoas para construção de tijolos ecológicos e 

remuneração pelo trabalho;

• Ampliar o envolvimento das mulheres na construção de suas próprias 

casas.

RESULTADOS FINAIS

MULHERES CAPACITADAS 
PARA A FABRICAÇÃO DE 

TIJOLOS

MULHERES INSERIDAS NO 
MERCADO DE TRABALHO

CASA DE FAMÍLIA 
CONCLUÍDA

10 3 1
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“É um orgulho poder dizer que eu fiz o tijolo 

e construí minha própria casa.”

Mauricéia

beneficiária do projeto

DEPOIMENTO
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VISIONÁRIOS
MAKER QUEBRANDO MUROS NOME DA ORGANIZAÇÃO

Visionários

NOME DO PROJETO
Maker Quebrando Muros 

SITE DO PROJETO
www.quebrandomuros.com.br

LOCALIDADE DO PROJETO
São Paulo/SP

APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
A Fundação ABH financiou 20% do projeto. Também foi a primeira organização 
a apoiar o Maker Quebrando Muros por acreditar em seu potencial e com isso 
abriu portas para novos investidores.

DURAÇÃO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ABH
Outubro 2017 a Outubro 2018

Impulsionar o empreendedorismo social 

entre jovens da perifería da região sul de 

São Paulo e ajudá-los a desenvolver seus 

próprios negócios de impacto.

PROPÓSITO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

Uma competição de empreendedorismo 

social para 35 jovens da periferia 

da região sul de São Paulo, onde 

estes aprenderão conceitos 

como startup enxuta, social 

business canvas, empatia e 

principalmente como aplicar isso 

na prática através da resolução de 

desafios de organizações sociais 

e, posteriormente, desenvolver seus 

próprios negócios de impacto.

A principal estratégia para que os jovens se inscrevessem foi o envio de “cartas 

convite” para pessoas e organizações que são influenciadores na região que iremos 

atuar. Esses agentes conhecem melhor do que ninguém jovens dessas comunidades, 

principalmente os que se destacam e buscam melhores oportunidades. Além disso 

foi feita extensa divulgação em nossas mídias sociais e site. Nosso objetivo foi 

o de formar um conjunto de participantes heterogêneo e diverso. Esses jovens 

preencheram um formulário e enviaram um vídeo de 1 minuto, para compartilhar 

algo de incrível que já tenham feito. Aqui buscamos muito mais entender a pessoa, 

seus talentos, não seu currículo. Esses formulários foram avaliados por uma banca, 

formado pelo Visionários, Lideranças da Zona Sul e um mentor do programa. Ao 

final desse processo, 10 equipe de 2 a 4 jovens foram selecionadas.

Durante os 4 primeiros meses os times de jovens estarão focados em resolver 

o desafio de uma organização social, mostrando suas habilidades, capacidade de 

execução e de trabalho em equipe, à medida que são capacitados, inspirados e 

expandem seu networking. Tudo isso sendo mentorados por grandes executivos. Ao 

final dos 4 meses os jovens irão apresentar os resultados obtidos nas organizações 

sociais, a que tiver obtido maior impacto será premiada com 10 mil reais.

No final do 4º mês os times também encaminharão suas ideias de negócio, que 

serão avaliadas de acordo com critérios de impacto social, escalabilidade, inovação 

e viabilidade econômica. As 5 melhores são selecionadas para a fase seguinte do 

programa, onde suas ideias de negócio serão pré-aceleradas durante 2 meses, pelo 

Visionários, todos os mentores e a aceleradora parceira.

No final as startups apresentam seu modelo de negócio e a selecionada recebe 

investimento de 30 mil reais.

METODOLOGIA

OBJETIVOS

• Capacitar 30 à 40 jovens, de 18 à 35 anos, principalmente das 

comunidades: Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, 

Grajaú, Jardim  Ângela e outras comunidades da periferia da Zona 

Sul de SP;

• Ajudar 10 organizações sociais a resolverem desafios colocados e 

enfrentados por cada um deles;

• Oferecer à equipes mentoria por profissionais com vasta experiência 

e credibilidade;

• 3 empresas sociais saindo do papel ao final do programa.
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RESULTADOS EM 2017

PARTICIPANTES EQUIPES

63 24

Em 2017 aconteceu a fase 1 do programa com a inscrição e seleção dos participantes, 

evento de abertura e início da fase 2: Desafio da Rua.

São 63 participantes divididos em 24 equipes de 2 a 4 integrantes. O perfil destes 

consiste em 56% homens e 44% mulheres com faixa etária que varia de 17 a 46 anos 

porém com a maioria entre 18 e 28 anos. Estes vêm de bairros como Grajaú, Cidade 

Dutra, Capão Redondo, Jardim  Ângela, Campo Limpo, Paraisópolis entre outros.
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ORÇAMENTO 2017

PROJETOS
O Projeto Sementinha passou no edital da BrazilFoundation e 

recebeu um aporte de R$ 50.000,00 em 2017. Isso fez com que 

nosso investimento ficasse um pouco abaixo do planejado.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Em 2017 participamos de 2 eventos internacionais que não foram 

previstos em 2016, fazendo com que as despesas administrativas 

ficassem 15% acima do planejado.
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% Orçado Realizado Diferença Captado

Receitas Brutas R$ 360.000,00 R$ 680.100,00 - R$ 320.100,00 189%

Receitas Financeiras R$ 30.000,00 R$ 53.255,94 - R$ 23.255,94 178%

Outras Receitas R$ 0,00 R$ 653,40 - R$ 653,40 0%

% Orçado Realizado Diferença Consumido

Projetos 71% - R$ 160.000,00 - R$ 144.415,00 - R$ 15.585,00 90%

Despesas 

Administrativas 

29%

- R$ 50.000,00 - R$ 57.499,11 - R$ 7.499,11 115%

Despesas Financeiras R$ 0,00 - R$ 153,85 R$ 153,85 0%

Despesas Tributárias - R$ 1.000,00 - R$ 152,46 - R$ 847,54 15%

Outras Despesas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

TOTAL R$ 179.000,00 R$ 531.788,92 - R$ 352.788,92

PLANILHAS 
ORÇAMENTO 2017

2017 TOTAL

Despesas Administrativas - R$ 96.914,11 - R$ 96.914,11
Afiliações - R$ 238,80 - R$ 238,80

Assessoria Contábil - R$ 3.192,00 - R$ 3.192,00

Assessoria Jurídica - R$ 2.830,00 - R$ 2.830,00

Condução e/ou reembolso de quilometragem - R$ 813,71 - R$ 813,71
Despesas Cartorárias - R$ 707,91 - R$ 707,91

Despesas com Cursos / Treinamentos - R$ 25.552,15 - R$ 25.552,15

Despesas com Passagens / Hospedagem - R$ 10.546,38 - R$ 10.546,38

Estacionamentos e Pedágios - R$ 352,60 - R$ 352,60

Lanches e Refeições  - R$ 1.539,18  - R$ 1.539,18

Material de Expediente / Escritório - R$ 602,20 - R$ 602,20

Projeto de Assistencia Social - R$ 39.415,00 - R$ 39.415,00

Provedor de Internet - R$ 665,81 - R$ 665,81

Serviços de Terceiros PJ - R$ 1.500,00 - R$ 1.500,00

Combustíveis e lubrificantes - R$ 406,04 - R$ 406,04

Contribuição Sindical Patronal - R$ 596,32 - R$ 596,32

Despesas gráficas / reproduções - R$ 757,72 - R$ 757,72

Marcas e Patentes - R$ 245,45 - R$ 245,45

Locação de Equipamentos - R$ 250,00 - R$ 250,00

Produção de Imagem e Design Gráfico - R$ 4.725,00 - R$ 4.725,00
Motoboy / Courrier - R$ 75,50 - R$ 75,50
Congressos / Representações / Eventos - R$ 965,00 - R$ 965,00

Domínios de site / E-mail / Etc - R$ 730,51 - R$ 730,51

Despesas Contratuais - R$ 163,35 - R$ 163,35
Propaganda / Publicidade / Anúncios - R$ 16,00 - R$ 16,00

Encargos de depreciação - R$ 27,48 - R$ 27,48

Outras Despesas - R$ 105.000,00 - R$ 105.000,00
Doações - R$ 105.000,00 - R$ 105.000,00

Despesas Tributárias - R$ 152,46 - R$ 152,46
Taxas Mobiliárias (TFA e TFE) - R$ 152,46 - R$ 152,46

Receitas Financeiras - R$ 53.255,94 - R$ 53.255,94

CONFINS s/ rendimentos aplicação Finan - R$ 2.769,08 - R$ 2.769,08

IR estimado s/ eventuais resgates - R$ 2.175,61 - R$ 2.175,61

IR retido s/ aplicação financeira - R$ 11.026,36 - R$ 11.026,36

Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 69.226,99 R$ 69.226,99

Despesas Financeiras - R$ 153,85 - R$ 153,85

Juros e multas sobre tributos - R$ 2,24 - R$ 2,24

IOF / IOC - R$ 93,11 - R$ 93,11

Valor não recuperável - R$ 58,50 - R$ 58,50

Outras Receitas - R$ 653,40 - R$ 653,40
Recuperação de despesas - R$ 653,40 - R$ 653,40

GRAN TOTAL R$ 531.788,92 R$ 531.788,92
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EQUIPE

Marina Hennel Fay

Corinna Schabbel
Cristina Hennel Fay
Lucien Belmonte
Renata Brunetti
Sandra C. Gioffi

 

Jorge Boin
Renato de Britto
Ronald Bryan Salem

OPERAÇÕES

CONSELHO CURADOR

CONSELHO FISCAL
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