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Apesar do cenário político e 
econômico pouco favorável 
para organizações da socieda-
de civil, em 2015 fomos capa-
zes de ampliar o engajamento 
com empresas, governos e 
indivíduos, o que nos permitiu 
a execução de nosso Plano de 
Sustentabilidade. O aumento 
da base de sustentação local, 
que nos traz mais autonomia 
em relação às doações inter-
nacionais feitas pelas Associa-
ções Promotoras da Federação 
Aldeias Infantis SOS Interna-
cional, da qual participamos 
como associação membro.

No Brasil, nossa atuação se dá 
em 12 Estados e no Distrito Fe-
deral focada na prevenção do 
abandono e no oferecimento 
de alternativas de cuidado para 
crianças que foram separadas 
de suas famílias. Iniciamos em 
2015 um novo programa em 
parceria com o município de 
Caçapava, no Estado de São 
Paulo. E devido à complexida-
de desses desafios, iniciamos 
novas modalidades de cuidado 
como a Escola de Pais (Foz do 
Iguaçu) e Apoio às Famílias Bio-
lógicas (Manaus e São Paulo).   

Além da nossa atuação direta, 
nós também trabalhamos nas 



instâncias de decisão e monito-
ramento de políticas públicas, 
buscando que o Estado gere 
condições necessárias para que 
as crianças e adolescentes exer-
çam plenamente seus direitos. 
São mais de 100 assentos em 
Conselhos Municipais e Esta-
duais nas localidades e regiões 
nas quais atuamos. Destacamos 
nossa participação no Conselho 
Nacional de Direitos Humanos 
(CNDH) e no Conselho Nacional 
da Criança e do Adolescente 
(CONANDA), onde conquista-
mos a vice-presidência.

Cada vez mais reconhecemos a 
necessidade de trabalharmos 
em rede, em um forte movi-
mento de defesa dos direitos 
de crianças, adolescentes, 
jovens, famílias e comunidades. 

Por isso, junto com as orga-
nizações Plan Internacional, 
ChildFund, Fundação Abrinq, 
Visão Mundial, entre outras,  
formamos uma coalização para 
juntas definirmos as estratégias 
de atuação tendo como pre-
missa os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS).

Em 2017, a organização Aldeias 
Infantis SOS Brasil completará 
50 anos de atuação no país 
com muitos êxitos e conquistas 
neste período, o que nos mo-
tiva e fortalece para continuar 
proporcionando um cuidado 
de qualidade a mais crianças, 
jovens e suas famílias. 

Por muitos anos fomos uma 
organização de cuidado, mas 
com nossa crescente incidência 

política, posicionamento ex-
terno e trabalho em rede, nós 
tomamos os primeiros passos 
para liderar  um grande movi-
mento  assegurando os direitos 
das crianças na  prevenção do 
abandono e proteção infantil, 
assegurando que nenhuma 
criança cresça sozinha, sem 
amor, respeito e segurança.

Ao apresentar este Relatório 
de Atividades 2015, agradeço 
aos colaboradores, voluntários, 
parceiros e amigos pelo com-
prometimento e apoio.  Espero 
continuar contando com seu 
apoio para fazer a diferença na 
vida de milhares de crianças, 
adolescentes e jovens.
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Ao avaliar as ações planejadas 
e realizadas em 2015, temos 
a certeza que a nossa orga-
nização trilha o caminho da 
autonomia, aliado a um sólido 
movimento em defesa dos 
princípios da proteção integral 
de crianças, adolescentes, 
jovens, famílias e comunidades. 
Mesmo em um cenário nem 
sempre inspirador ou favo-
rável, levamos nossa missão 
para instâncias estratégicas de 
planejamento e deliberação de 
políticas públicas.

Mais do que assentos, cons-
truímos posicionamentos e 
nos tornamos uma força de 
articulação política, não apenas 
em Conselhos Municipais e 

Estaduais nas localidades e 
regiões nas quais atuamos, mas 
também em foros nacionais, 
como o Conselho Nacional de 
Direitos Humanos (CNDH) e no 
Conselho Nacional da Criança 
e do Adolescente (CONANDA), 
onde conquistamos a vice-pre-
sidência em 2015, depois de 
mais de uma década de atua-
ção qualificada.

Entre as nossas bandeiras, 
dentro e fora desses espaços, 
levantamos um amplo debate 
com a sociedade sobre temas 
como a redução da maioridade 
penal, enfrentando, muitas 
vezes, o senso comum, que 
desconsidera a realidade de 
crianças, adolescentes e jovens 

O CAMINHO 
PERCORRIDO



e opta por soluções que, clara-
mente, violam seus direitos. 
Como resposta a esse contexto, 
evidenciamos o protagonis-
mo desses grupos, propondo 
formatos e ambientes em que 
eles puderam ser ouvidos e 
reconhecidos nos seus direitos. 
Deste modo, damos forma ao 
nosso objetivo institucional 
de participação da infância e 
da juventude na construção 
da própria história e de serem 
agentes de opinião e decisão 
sobre políticas públicas. 
 
A ampliação da incidência 
externa da organização foi 
acompanhada também pelos 
desafios de gestão próprios 
de uma organização de atua-
ção nacional, presente em 12 
Estados e no Distrito Fede-
ral. No âmbito das parcerias 

público-privadas avançamos 
significativamente e, hoje, 
nosso orçamento evidencia 
essa realidade.  Mantive-
mos nos programas a busca 
permanente da qualidade nos 
serviços que prestamos, co-
locando esse princípio como 
inegociável. 

Outro destaque que com-
prova o amadurecimento e 
compromisso da organização 
em defender sua missão foi o 
lançamento do Instituto Bem 
Cuidar e da Revista Bem Cuidar, 
cujos objetivos combinados 
trazem conhecimento, reflexão, 
informação e formação sobre o 
direito de crianças e jovens ao 
cuidado de qualidade. 

Um trabalho tornado possível 
também pelo aprofundamen-

to de nossas relações com or-
ganizações sociais pares, ges-
tores públicos, profissionais 
do Sistema de Garantia, entre 
outros parceiros estratégicos, 
com quem construímos um 
movimento, representado 
pelo Fórum Internacional de 
Cuidados Alternativos e o lan-
çamento da Campanha Cuida 
Bem De Mim!. 

Agradecemos nossos apoiado-
res, que confiam e viabilizam os 
recursos para a manutenção da 
nossa atuação. Mas nada disso 
seria possível sem os profissio-
nais que fazem parte da Aldeias 
Infantis SOS Brasil. Nossos pro-
fundos agradecimentos a todos 
os colaboradores que viven-
ciam  e transformam a realida-
de de muitas crianças, jovens e 
famílias e suas comunidades.
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O QUE 
DEFENDEMOS
MENSAGEM DE HERMANN GMEINER
Hermann Gmeiner fundou a Aldeias Infantis SOS 
em 1949, na cidade de Imst, na Áustria. Com 
uma visão vanguardista sobre cuidado e proteção 
a crianças, adolescentes e jovens, estimulou a 
multiplicação da Organização pelo mundo, que, 
hoje, está presente em 134 países.
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EDUCAÇÃO E CRESCIMENTO PESSOAL 
Nosso objetivo é dar a confiança e a 
formação necessária a cada criança, 
adolescente e jovem, para que, quando 
tornar-se um adulto, tenha as habilidades 
para poder ser autônomo, assumindo seu 
papel na sociedade e assim, alcançar o seu 
potencial individual máximo.

INFÂNCIA NA DIVERSIDADE CULTURAL 
Nosso objetivo é possibilitar que cada 
criança, adolescente e jovem forme suas 
próprias convicções, siga as suas crenças, 
seja fiel a suas raízes culturais e aprenda a 
respeitar os outros.

MOMENTOS DE INFÂNCIA FELIZ 
O nosso objetivo é que as crianças vivam 
como crianças, ou seja, que se sintam 
queridas, protegidas, construindo novas 
memórias positivas e que tenham uma 
infância feliz.

IRMÃOS 
A nossa intenção é manter a família unida. 
Caso isso não seja possível, tentamos 
garantir que os irmãos cresçam juntos, 
compartilhando a mesma história e o mesmo 
espaço, construindo o futuro de cada um.

LAR 
Apoiamos as famílias para que criem um 
ambiente em que as crianças possam 
sentir-se em casa, e para onde possam 
sempre retornar.

SER MÃE  
Nosso objetivo é que cada criança se 
sinta segura e querida em uma relação 
estável com seu pai/mãe ou outra pessoa 
responsável. Uma criança precisa ter 
constante incentivo, confiança e apoio.

PROGRAMA SOS 
O programa SOS é um bom lugar para 
se crescer, um entorno familiar onde as 
necessidades das crianças, adolescentes 
e jovens são colocadas em primeiro 
lugar. Desta forma, estas podem adquirir 
confiança e aprender em uma comunidade 
positiva que as apoie.

FAMÍLIA 
Independentemente de sua origem e 
história, cada criança, adolescente e jovem 
deve viver em uma família onde possa 
estabelecer relações estáveis e de confiança 
para desenvolver todo o seu potencial.
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“A Aldeias Infantis foi tão boa 
para mim que bloqueou tudo 
de ruim que eu passei antes 
dos 8 anos.” – 
William dos Santos, 
Rio Bonito (SP)

A Aldeias Infantis SOS Brasil é 
uma organização humanitária 
sem fins lucrativos, que tra-
balha pelo direito de crianças, 
adolescentes e jovens a viver 
em família. Criada em 1949 
na Áustria, está presente hoje 
em 134 países e atua no Brasil 
desde 1967, onde desenvolve 
ações para prevenir a perda 
do cuidado familiar, oferece 
alternativas de cuidado para 
crianças que foram separadas 
de suas famílias e promove 
incidência política, buscando 
que o Estado gere condições 
necessárias para que estas 
crianças exerçam plenamente 
seus direitos.

QUEM 
SOMOS

NOSSA VISÃO

Cada criança pertence a 
uma família e cresce com 
amor, respeito e 
segurança.

NOSSA MISSÃO 
ESTRATÉGICA 

Apoiar crianças, adoles-
centes e jovens que se 
encontram em vulnerabi-
lidade, impulsionando seu 
desenvolvimento e auto-
nomia em um ambiente 
familiar e comunitário 
protetor.

NOSSA MISSÃO 

Apoiamos crianças e 
famílias, ajudamos a 
construir seu próprio 
futuro e participamos no 
desenvolvimento de suas 
comunidades.
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NOSSA 
ATUAÇÃO

OFERECEMOS 
alternativas de cuidado 

a crianças, adolescentes 
e jovens que perderam o 

cuidado parental.

PREVENIMOS 
a perda do cuidado familiar, 
realizando ações de 
fortalecimento familiar e 
comunitário.

PROMOVEMOS
melhorias nas políticas 

públicas para garantir 
direitos de crianças, 

adolescentes e jovens.

INSPIRAMOS
o maior número de pessoas 
a se unir à causa, tornan-
do-se defensora de cada 
criança.
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“É uma história linda, tenho 
orgulho de ter crescido na 
Aldeias Infantis!” – Luiz Pié, 
Poá (SP)

A Aldeias Infantis SOS Brasil 
foi fundada em 1967. Nestes 
quase 50 anos no Brasil, a orga-
nização já atendeu mais de 120 
mil pessoas. Hoje, apoia direta-
mente cerca de 5 mil crianças, 
adolescentes e jovens, além de 

NO BRASIL

suas famílias, por meio de 24 
programas em 12 estados e no 
Distrito Federal. Seu objetivo 
é integrá-los socialmente, ofe-
recendo um ambiente familiar 
e uma formação sólida para 
alcançarem a vida autônoma.
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FortalecimentoMães SociaisAcolhidos Casas LaresRegião Cidade Atendida

45 4 7 139Norte Manaus (AM)

45 4 7 139Total

21 2 4 131Centro-Oeste Brasília (DF)

21 2 4 131Total

Sul

23 3 4 139Santa Maria (RS)

23 3 6 153Goioerê (PR)

37 6 9 114Porto Alegre (RS)

137 17 27 485Total

54 5 8 79Foz do Iguaçu (PR)
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FortalecimentoMães SociaisAcolhidos Casas LaresRegião Cidade Atendida

23 3 6 118Aracaju (SE)

36 4 7 463Caicó/ Mossoró (RN)

27 3 4 555João Pessoa (PB)Nordeste

44 6 11 155Recife/ Igarassu (PE)

9 1 2 36Maceió (AL)

21 2 5 137Lauro de Freitas (BA)

195 24 47 1464Total

35 5 12 0Natal (RN)
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35 4 6 921São Bernardo do Campo (SP)

35 6 13 0Rio Claro (SP)

323 40 83 2473Total

FortalecimentoMães SociaisAcolhidos Casas LaresRegião Cidade Atendida

62 6 10 128

Sudeste

Juiz de Fora (MG)

28 3 7 287Rio de Janeiro (RJ)

35 4 6 596Poá (SP)

32 4 8 0Pirassununga (SP)

48 6 12 120Campinas (SP)

17 2 3 421Rio Bonito (SP)

20 3 8 0Lorena (SP)

26 3 10 0Caçapava (SP)
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“Agora eu tenho o meu lugar no 
mundo, posso andar de cabeça 
erguida. Graças a essas pessoas 
(equipe SOS), hoje tenho 
expectativas. Muito obrigado 
pela imensa oportunidade de 
mudar minha vida, eu ainda 
vou mostrar muito mais.“ – 
Israel, Rio de Janeiro (RJ).

MÃE SOCIAL (CUIDADORA RESIDENTE)

A profissão de mãe social é regulamentada e registrada 
pela Lei nº. 7.644, de 18 de dezembro de 1987, esta profis-
sional trabalha para o desenvolvimento de cada criança a 
ela confiada, proporcionando a segurança, o amor e a esta-
bilidade que cada uma necessita.  Essa profissional capaci-
tada em cuidados infantis administra o lar com autonomia, 
dá orientação e respeita a origem familiar, as raízes cultu-
rais e a religião de cada um. Cada núcleo familiar possui 
suas próprias características, ritmo e rotina.

Entre os Serviços Diretos Básicos 
oferecidos pela Aldeias Infantis 
SOS Brasil, se encontra o Acolhi-
mento, serviço de proteção inte-
gral às crianças, adolescentes e 
jovens que por motivo de risco 
(negligência, discriminação, 
abuso, exploração, entre outros) 
tiveram seus vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos.

Cada núcleo familiar é com-
posto por até nove crianças, 
irmãos biológicos ou não, de 
diferentes idades e de ambos 
os sexos. A mãe social (cuida-
dora residente) é responsável 
pelo cuidado e projeto de vida 
de cada criança e jovem.

As crianças são encaminhadas 
pelas autoridades da Infân-
cia, os irmãos biológicos não 
são separados. A Organização 
detém a guarda provisória e ex-
cepcional das crianças adoles-
centes e jovens a ela confiada.

Numa unidade de acolhimen-
to são garantidos seus direitos 
básicos como: alimentação, 
educação, saúde, lazer e o 
direito à convivência familiar 
e comunitária.

Nosso programa está emba-
sado nos principais documen-
tos de garantia de direitos 
da criança e do adolescente, 

fomentando e fiscalizando o 
cumprimento da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos 
das Crianças, de 1989, e do que 
prevê a legislação brasileira 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) de julho de 
1990. Recentemente, o Plano 
Nacional de Promoção, Pro-
teção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Con-
vivência Familiar e Comunitária 
(PNCFC), para que todas as 
crianças, adolescentes e jovens 
sejam “sujeitos de direitos” em 
todos os espaços na sociedade.

ACOLHIMENTO

A Aldeias Infantis SOS Brasil pro-
move intervenções diretamente 
nas comunidades nas formas de: 
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OFERECEMOS 

alternativas de cuidado 
a crianças, adolescentes 
e jovens que perderam 
o cuidado parental.

Os programas de Fortaleci-
mento Familiar e Comunitário 
tem como premissa o desen-
volvimento de capacidades. 
A finalidade deste trabalho é 
contribuir para a diminuição 
do abandono infantil, facilitar 
processos que propiciem o de-
senvolvimento e a autonomia 
de famílias e comunidades, na 
promoção e proteção de crian-
ças, adolescentes e jovens.

Por esta razão, quando é feito 
um diagnóstico local sobre a 
grau de vulnerabilidade das fa-
mílias, são oferecidos serviços 
específicos para determinada 
comunidade, tais como: 

Proteção e cuidado diário 
a crianças e adolescentes, 
enquanto seus pais trabalham;

Atenção nutricional;

Educação inicial;

Atenção psicopedagógica;

Orientação para saúde da 
mulher;

Capacitação para geração de 
emprego e renda;
Fortalecimento das lideranças e 
potencialidades locais;

Apoio legal e orientação para 
cuidado e proteção de seus 
filhos;

Fortalecimento e integração da 
família.

Todos os serviços se desen-
volvem com a participação e 
articulação da comunidade 
onde o Programa atua, tendo 
como parceiros fundamentais 
as associações de moradores, 
organizações governamentais e 
não-governamentais.

FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS FAMILIARES  

“A Aldeias Infantis SOS é minha 
família, me educou, me deu 
valores fundamentais
para entender o mundo e 
também me ensinou o valor do 
amor.” – Maurício de Jesus,
Lauro de Freitas (BA)

“Fazer parte dessa família 
foi muito bom para mim. 
Aconselho que todas as
crianças usufruam ao máximo 
de tudo o que o programa 
pode oferecer, desde o lar e a 
alimentação, até os estudos, 
porque eles sempre procuram o 
melhor para nós.” –
Elisangela, Lauro de Freitas 
(BA).
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439.500 
pessoas participando dos proje-
tos de Acolhimento e Fortaleci-
mento Familiar e Comunitário;

206.100 
pessoas estudando em creches, 
escolas e cursos de treinamen-
to da organização;

845.200 
atendimentos de saúde foram 
realizados pela equipe da orga-
nização em todo o mundo;

Organização humanitária sob a 
forma federativa com sede em 
Insbruck – Áustria, presente em 
134 países. Em 2015, a 
Aldeias Infantis SOS Internacional
 apoiou centenas de milhares 
de pessoas: 

NO MUNDO
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789.500 
atendimentos emergenciais re-
alizados por equipes de emer-
gência da Aldeias Infantis SOS;

2.120 
programas;

2.3 
milhões de crianças, adolescen-
tes, jovens e suas famílias bene-
ficiadas.
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INSTITUCIONAL
A Aldeias Infantis SOS Brasil atua com foco em 
três eixos: Sustentabilidade, Desenvolvimento 
Organizacional e Qualidade dos Serviços. Em 
2015, fortalecemos a gestão com foco nesses 
objetivos, tal como Advocacy, e todas as áreas da 
organização passaram a estar alinhadas a partir 
dessas perspectivas.

Cada um dos conceitos dessas estratégias foram 
construídos coletivamente, a partir do trabalho de 
um grupo representativo das diversas áreas da 
Aldeias Infantis, que se baseou na simplicidade e 
na busca da essência contida na obra de Herman 
Gmeiner, visando a construção de consensos.



23 Aldeias Infantis SOS Brasil

No período, a Aldeias Infan-
tis SOS Brasil consolidou os 
processos e ferramentas para 
monitoramento e avaliação de 
sua atuação no território nacio-
nal. A área de Desenvolvimento 
de Programas, no ano de 2015, 
priorizou o trabalho de alinha-
mento dos programas, visando 
a continua melhoria dos servi-
ços prestados tendo como foco 

QUALIDADE 
DE SERVIÇOS

“Assegurar em todos os níveis da organização 
processos de excelência através de mecanismos de 
participação e mensuração de impacto e resultado, 
visando respostas e serviços adequados, que resultem 
no fortalecimento de uma cultura de cuidado e 
transformação da realidade”.

o cuidado de qualidade. A me-
todologia, aplicada a mais de 
50% dos programas, teve como 
foco a formação continuada e 
troca de experiências entre as 
ações em diversas regiões do 
país, além do apoio in loco na 
implantação de novas ações.
Em Julho de 2015, a área parti-
cipou de um encontro interna-
cional sobre Política de Prote-

ção Infantil, além de sediar o 
Encontro Continental SOS de 
Alinhamento, com participação 
de 20 países, representando  
todos os continentes para tro-
car experiências, metodologias, 
alinhamento e tendências das 
novas propostas da organização 
de cuidado e serviços focados 
em nosso grupo meta.

ÁREA MONITORAMENTO, 
AVALIAÇÃO E PESQUISA (M&E)

Foi implantada também a base 
de dados do acolhimento em 
98% dos programas, dando con-
tinuidade à consolidação da base 
do Banco de Dados da organi-

zação, tendo como estratégia o 
fortalecimento da equipe. Além 
disso, foram trabalhadas novas 
ferramentas de informação e 
indicadores, com o objetivo de 

qualificar a análise, com maior 
assertividade dos levantamentos.
Sempre focado na avaliação de 
impacto dos serviços prestados, 
foram realizadas atualizações de 
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POLÍTICA DE 
PROTEÇÃO INFANTIL

A consolidação e fortaleci-
mento da Rede de Proteção 
Infantil na região da América 
Latina, na qual o Brasil parti-
cipa ativamente, foi um dos 
destaques do ano. Essa rede 
impulsiona ações chaves de 
desenvolvimento de capaci-
dades e a consolidação dos 
sistemas de proteção defini-
dos pela Organização.

Destacamos que no Brasil, os 
programas já possuem um pon-
to focal de Política de Proteção, 
trabalhando diretamente com 
o comitê local e interlocução 
direta com a coordenação 
nacional de proteção. Disponi-
biliza-se para tanto, formação 
para os psicólogos, com temas 
de conscientização e prevenção 
às ações de desproteção e roda 

virtuais de formação para oti-
mizar e garantir a participação 
de todos os colaboradores.

Em 2015, implementou-se tam-
bém uma ferramenta on line 
para inserção das informações 
sobre o caso de desproteção, 
o que facilitou a  produção 
de relatórios que subsidiam a 
estratégia nacional. 

DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES

Buscando aperfeiçoar e qualificar 
a formação dos colaboradores, 
o ano de 2015 foi focado no de-
senvolvimento de competências 
dos mesmos, sempre voltadas às 
necessidades especificas de cada 
localidade e público alvo.

Estas formações aconteceram 
de maneira nacional ou local 
facilitando a participação dos 
colaboradores de ação direta 

e apoio à gestão, além de ter 
sido realizados, de forma siste-
mática, grupos de orientação 
virtual para equipe técnica, 
garantindo o apoio continuado 
a todos os colaboradores.

Foram atendidos diretamente 
230 Colaboradores, sendo 
76 Cuidadoras (Formação de 
Módulo I, II Atualização e Mãe 
Monitora), 154 colaboradores 

de equipe técnica (Formação 
de Psicólogos, Coordenadores 
Pedagógicos, Orientadores 
Pedagógicos, Assistente Social 
e Assistente de Desenvolvi-
mento Familiar e Comunitário, 
Gestores, Novos Coordenado-
res e Administrativo). 

Trabalhamos com a expertise de 
outros parceiros, como APAE, 
Criança Segura, Universidade 

estudos de factibilidade (diag-
nósticos locais) em oito progra-
mas.  Ao mesmo tempo, foram 
promovidas atividades constan-
tes de formação e apoio quanto 
à compilação e análise de dados 
estatísticos emitidos mensalmen-
te pelos Programas. 

Baseado nas informações 
descritivas e quantitativas dos 
atendidos no mês, elaborou- se 
o documento Cenário Trimestral, 
que permite visualizar as po-
tencialidades e dificuldades dos 
Programas, permitindo analise e 
planejamento de  estratégias. 

“É tão bom sentir-se em casa. 
Aqui eu vivi os meus melhores 
momentos, tive pessoas 
maravilhosas que fizeram com 
que eu crescesse na vida, que 
fizeram com que eu realizasse 
os meus sonhos. São essas 
pessoas que fazem a diferença 
em nossas vidas.” – Particia 
Marques, Poá (SP).
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INSTITUTO BEM CUIDAR (IBC)
O Instituto Bem Cuidar foi criado a partir de uma necessi-
dade organizacional e alinhamento sobre posicionamento, 
comunicação, formação e envolvimento dos colaborado-
res da Aldeias Infantis SOS Brasil. Foi desenvolvido como 
estratégia para possibilitar, além do reconhecimento pelos 
serviços oferecidos à crianças, adolescentes e jovens, um 
“movimento social” por uma nova cultura do “bem cuidar”. 

O Instituto tem como missão atender a colaboradores, 
operadores do Direito e todos os envolvidos direta e/ou 
indiretamente em ações ligadas a defesa, promoção e direi-
tos de crianças, adolescentes e jovens.

“Nós vivíamos em um mundo 
bacana, onde o foco e a 
dedicação eram totalmente 
para nós. Seria um ótimo 
ambiente para criar um filho 
hoje em dia”, Daiane Cristina, 
Goioerê (PR).

Estadual Paulista, secretarias 
municipais de Saúde e Edu-
cação, profissionais externos, 
além de talentos internos que 
enriqueceram os conteúdos 
trabalhados. 

Sempre pensando na otimiza-
ção e acessibilidade dos conte-
údos, foi desenvolvido também 
material de apoio ao processo 
formativo, como o “BOX temá-
ticos”, que tem como objetivo 
trabalhar de forma lúdica com 

cuidadoras, crianças, adoles-
centes e jovens, com temas de 
mediação de conflitos e o de-
senvolvimento infanto-juvenil.

Foi reiniciado em 2015 o projeto 
de Incubadora de Talentos, para 
promover a identificação, o de-
senvolvimento e a retenção de 
talentos por meio de ações de 
R&S, formação de novos colabo-
radores e desenvolvimento do 
capital intelectual organizacio-
nal, garantindo maior impacto 

social e qualidade nas diversas 
formas de cuidado alternativo, 
conforme preconiza as políticas 
organizacionais.

O projeto foi revisitado, reade-
quado dentre os novos alinha-
mentos e marcos organizacional 
e iniciado para atender as 
demandas existentes.
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1. Apropriação: “Equilíbrio entre o desejado 
e o alcançado”.
Esse indicador nos convida dar tempo ao tempo e 
respeitar o tempo de aprendizagem e o ritmo de 
cada um.

3. Criatividade: “Inovação, recriação”.
Esse indicador nos provoca a criar o novo, a ousar e 
buscar soluções inovadoras em nossas práticas.

5. Ética: “Referente ao princípio da 
valorização do ser humano”.
Esse indicador nos remete ao comportamento e a 
sua compreensão na ação junto as outras pessoas. 
Aponta a valorização do outro e ao respeito mútuo.

7. Oportunidade: “Percepção de possibilidades 
e potencialização das opções”.
Esse indicador revela a diversidade de ações e 
possibilidades ofertadas. Afere o aproveitamento das 
mesmas pelos envolvidos.

9. Resiliência: “Atitude consciente nas 
situações adversas da vida”.
Esse indicador reflete a capacidade do ser humano 
de responder de forma saudável e coerente as 
demandas da vida cotidiana, apesar das adversidades 
que enfrenta ao longo do seu desenvolvimento.

2. Cooperação: “Espírito de equipe, 
solidariedade”.
Este indicador nos instiga a “agir com” o outro, 
construir coletivamente, incluindo a dimensão da 
solidariedade no processo educativo.

4. Estética: “Refere-se ao bem-estar, a harmonia”.
Esse indicador fala-nos da busca da harmonia pessoal 
nas suas diversas dimensões, e de como o ambiente 
físico deve propiciar e refletir esse bem-estar.

6. Felicidade: “Sentir-se bem com o que faz”.
Esse indicador aponta-nos para a sensação de 
realização e satisfação perante as suas vivências e 
expectativas.

8. Protagonismo: “Participação e interação nas ações”.
Esse indicador nos fala da possibilidade sempre 
presente de superar desafios, participando 
integralmente das discussões e decisões pertinentes 
ao seu projeto de vida e da sua comunidade.

10. Transformação: “Processo de mudança”.
Esse indicador revela as possibilidades de mudança 
propiciadas. Aproveitamento das mesmas pelos 
envolvidos.

INDICADORES DE QUALIDADE
Para além dos indicadores quantitativos, a 
Aldeias Infantis SOS Brasil também monitora, 
como parte da avaliação de resultados, 
Indicadores de Qualidade, referente a 
percepções pessoais e revelam impressões, 

reações e/ou sentimentos que para serem 
medidos, precisam ser transformados em 
dados mensuráveis.

Conheça nossos Indicadores de Qualidade:

“Trabalhar na Aldeias Infantis 
SOS é uma felicidade, pois me 
sinto realizada. Sou parte dessa 
organização que trabalha para 
dar um bom encaminhamento 
para a vida dessas crianças” 
– Waldenice, mãe social em 
Manaus (AM).
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“Incidir na legislação e nas políticas públicas com foco 
na promoção, defesa e garantia ao direito à convivência 
familiar e comunitária através de estratégias de 
articulação, representação, participação e controle, 
visando que crianças e adolescentes tenham um 
ambiente familiar e comunitário protetor que assegure 
o seu pleno desenvolvimento” 

Realização do I Fórum Interna-
cional de Cuidados Alternativos, 
que aconteceu nos dias 19 e 20 
de maio. Foi um grande evento 
organizado pela Aldeias Infantis 
para tratar do tema das diferen-
tes formas de cuidados. O Fó-
rum contou com a  participação 
e mobilização de vários segui-
mentos e propiciou articulações 
e troca de experiências. Como 
uma das propostas relevantes 
surgiu a necessidade de criação 

MOBILIZAÇÃO

ADVOCACY

Durante o ano de 2015 a área de 
Advocacy da Aldeias Infantis 
SOS Brasil realizou atividades 
com o propósito de gerar mobi-

lização e incidência na área de 
infância, adolescência e juventu-
de, com a realização de fóruns, 
manifestações, conferências, 

formações, participação no 
cenário político.
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III SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

Nos dias 9,10 e 11 de novem-
bro a Aldeias Infantis participou 
como parceiro/articulador do III 
Seminário Internacional - Quali-
dade dos Serviços de Acolhimen-
to de Crianças e Adolescentes: O 
Cuidado Como Um Direito Huma-
no. O evento teve como objetivo 
apresentar e discutir parâmetros 
e práticas inspiradoras para 
qualificar o cuidado e a prote-
ção destinados às crianças e aos 
adolescentes que, afastados dos 
cuidados parentais, se encontram 
acolhidos em instituições (servi-
ços de acolhimento tipo abrigos, 
casas-lares e repúblicas) ou em 
famílias acolhedoras, aguardando 
pelo retorno à família de origem 
ou a entrada em uma nova famí-
lia por adoção.

de uma agenda nacional sobre o 
cuidado, potencializada poten-
cializada pelos 25 anos do Esta-
tuto da Criança e Adolescente. 
A importância desta discus-
são é evidenciada no cenário 
Nacional e Internacional com 
a perspectiva de gerar um mo-
vimento e uma nova cultura 
do bem cuidar, baseada em 

vínculos saudáveis. O Fórum 
teve painéis centrais, mesas 
temáticas, fórum livre para 
crianças, adolescentes e jo-
vens, espaços culturais sobre o 
tema. Também contamos com 
a participação de convidados 
como o brasileiro Leonardo 
Boff, filósofo e escritor, e Alan 
Kikuchi, representante da SOS 

Children´s Village na ONU, 
representantes da Aldeias SOS 
Espanha e Colômbia e Plan 
International, Visão Mundial, 
entre outros e entre outros 
integrantes que compõe a 
Secretaria Executiva da Cam-
panha Cuida Bem de Mim.  

“Não é apenas gostar de 
trabalhar com a Aldeias 
Infantis. É saber o objetivo, a 
missão. Quando você entende, 
você concorda, você levanta 
a bandeira, você ama a sua 
organização. Eu gosto mesmo 
da Aldeias Infantis.” – Sônia 
Soares, mãe social em
Pirassununga (SP).



29 Aldeias Infantis SOS Brasil

“O que mais tem aqui é a 
preocupação com o futuro 
deles. Eu quero tudo de bom,
eu quero ver eles sempre 
crescendo, ver a vida deles 
andando cada vez mais.” –
Adinalva, mãe social em 
Campinas (SP).

“Me deu oportunidade que eu 
nunca imaginaria ter”, Maria 
Clara, 9 anos, sobre fazer parte 
do Projeto Com Vivência, em 
João Pessoa (PB)

INCIDÊNCIA     

No âmbito do posicionamento, 
a Aldeias Infantis SOS Brasil 
participou ativamente das 
manifestações contra a redução 
da maioridade penal. Em maio, 
em Brasília (DF), ativistas, con-

selheiros tutelares, coletivos, 
fóruns e organizações da socie-
dade civil, entre elas a Aldeias 
Infantis SOS Brasil, se reuniram 
para uma grande caminhada 
contra a redução da maiorida-

de penal. O objetivo da ativida-
de foi sinalizar aos parlamen-
tares que a PEC 171/93 e seus 
apensos ferem os direitos das 
crianças e adolescentes. 

Em novembro de 2015, foi rea-
lizado um grande Diálogo sobre 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O evento 
aconteceu em Brasília, com foco 
nos Objetivos para a agenda 
2030, em parceria com Aldeias 

Infantis SOS Brasil, Plan Interna-
tional, ChildFund, Visão Mundial 
e Fundação Abrinq. 

Dentre os 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentáveis estabe-
lecidos, 10 tratam da implemen-

DIÁLOGOS ODS – 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
NA AGENDA 2030

tação de políticas e ações que 
impactam diretamente a vida de 
crianças e adolescentes, que pre-
cisam ser priorizadas até 2030. 
No encontro, foram definimos 
ações para 2016, lideradas pelo 
conjunto destas Organizações.
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REVISTA BEM CUIDAR
A Revista Bem Cuidar busca soluções para os desafios do dia 
a dia de quem defende os direitos de crianças, adolescentes 
e jovens, e traz posicionamentos políticos, mobiliza a socie-
dade e aponta caminhos para o cuidado como um direito 
fundamental. Lançada em setembro, a publicação, realiza-
da pela Aldeias Infantis SOS Brasil, tem como sustentação 
editorial um movimento de organizações sociais, gestores 
públicos, acadêmicos e profissionais do Sistema de Garantia 
dos Direitos da Criança  e do Adolescente, que contribuem 
para seu conteúdo. 

ENCONTROS DA ALDEIAS 
EM NAIRÓBI (QUÊNIA) 

Durante três dias em outubro 
colaboradores de 16 Associa-
ções Membro se encontraram 
em Nairóbi para coletar as ex-
periências adquiridas da cam-
panha Cuida Bem de MIM! 
Entre elas, o Brasil. Os parti-
cipantes identificaram boas 
práticas para construir ações 
futuras e deram recomen-
dações para a campanha de 
Advocacy. Durante o encontro 
os participantes puderam 
compartilhar abertamente 
experiências e expressar seus 
pensamentos críticos frente 
aos desafios da Campanha.

 VICE-PRESIDÊNCIA DO 
CONANDA 

A Organização participa como 
membro titular desde 2004 no 
CONANDA (Conselho Nacional 
dos Direitos Da Criança e do 
Adolescente). Em novembro, 
após uma atuação qualificada 
de mais de 10 anos, o assessor 
de Advocacy da Aldeias Infan-
tis SOS Brasil, Fabio Paes, foi 
eleito por unanimidade para a 
vice-presidência,  assumindo 
este compromisso como um 
desafio de priorizar a agenda 
da criança e adolescente em 
âmbito nacional.

“Mudou muito, se não tivesse 
o projeto a gente estava 
lavando prato, dobrando roupa, 
varrendo em casa e deixando 
de aprender”, Wennyadagna 
Fernanda, do Projeto Com 
Vivência , de João Pessoa (PB)
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SUSTENTABILIDADE
Captação de Recursos e Comunicação

 “Assegurar estratégias nacionais que possibilitem o 
desenvolvimento de competências e potencialidades 
regionais e locais que garantam a mobilização dos 
recursos disponíveis de forma diversificada, ética 
e transparente para o cumprimento da missão 
organizacional.” 

O ano de 2015 apresenta bons 
resultados, decorrentes de 
muito empenho e trabalho em 
equipe. Seguem, abaixo, os 
destaques do período:

O número de Amigos SOS 
cresceu mais de 100%, atingindo 
17.853 pessoas. Esses dados 
comprovam que quanto mais 
pessoas conhecem o trabalho re-
alizado pela Aldeias Infantis SOS 
Brasil, mais acreditam e querem 

contribuir com a Organização.
Para alcançar esses números, 
foi necessário muito plane-
jamento e, principalmente, 
empenho de toda a equipe. 
Confira, abaixo, algumas das 
ações realizadas no último ano:

A campanha de captação de re-
cursos nas ruas só tem aumen-
tado. Para conquistar maior nú-
mero de doadores, voltamos a 
atuar com uma agência terceiri-
zada. A equipe interna, por sua 
vez, trouxe doadores mais fide-
lizados e comprometidos com a 
causa. Aumentamos também a 

abrangência de nossa atuação, 
agora com captadores em São 
Paulo e nos estados do Paraná, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
no Distrito Federal. 

FACE TO FACE 

“Quando entrei aqui 
minha vida mudou, meu 
comportamento aqui, em casa 
e na escola. Gostaria de ter 
a mesma oportunidade para 
mudar mais minha família e 
ter sempre a conversa com os 
educadores.” – Douglas Vagner, 
João Pessoa (PB)



32 Relatório 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2
,9

8
2

3
,7

0
8

17
,8

5
3

7,
8

8
7

4
,3

4
8

5
,1
7
3

Amigos SOS

DIA DE DOAR – 
01 DE DEZEMBRO

Pelo segundo ano consecutivo, 
participamos do #diadedoar. 
Desta vez, pedimos para as pes-
soas doarem um abraço. A ideia 
era destacar a importância do 
carinho, algo essencial para o 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, mas que muitas 
vezes é esquecido no cotidiano. 

A ação foi um sucesso. Nossa 
equipe esteve das 11h às 13h 
do dia 1º de dezembro em fren-
te ao Conjunto Nacional, na Av. 
Paulista, em São Paulo. Recebe-
mos abraços, sorrisos, desejos 
de felicidade e boas histórias de 
centenas de pessoas. 
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A parceria com a Herbalife 
Family Foundation (HFF) para 
participar do programa Casa 
Herbalife. O objetivo é promo-
ver a boa alimentação e edu-
cação nutricional para crianças 
e adolescentes que participam 
dos nossos projetos em Brasília 
(DF), Recife (PE) e Igarassu (PE).

AÇÃO – VOO PELA CRIANÇA

Participamos, de 7 a 12 de ou-
tubro, do Salão Duas Rodas com 
uma experiência inesquecível: 
o Voo pela Criança. Por R$ 10, 
podia-se pilotar um simulador 
de voo e ainda contribuir com os 
nossos projetos desenvolvidos em 
12 estados e no Distrito Federal.

“A ação foi um sucesso. Cen-
tenas de pessoas passavam 
diariamente pelo hangar. As 
filas tinham mais de uma hora 
de espera”, conta Marcelo Pai-
va, gerente de relacionamento 
corporativo. Durante os seis 
dias de evento, mais de 450 

PARCERIA – HERBALIFE FAMILY 
FOUNDATION

AÇÃO – CORRIDA DIVERTIDA 
DA TURMA DA MÔNICA

Recebemos, em novembro, 
um cheque da Maurício de 
Sousa AO VIVO, resultado da 
parceria na 1ª Corrida Diverti-
da Turma da Mônica. 

Por meio da ação, os mais de 
2 mil participantes puderam 
se exercitar, se divertir com a 
família e ainda beneficiar as 
nossas atividades.

pessoas participaram da experi-
ência. Todo o valor arrecadado 
foi direcionado à manutenção 
das nossas atividades.
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PARCERIA – 
FAMÍLIA EMBAIXADORA SOS 

Em setembro, passamos a 
contar com o apoio dos artis-
tas Igor Rickli e Aline Wirley e 
do pequeno Antônio, filho do 
casal. Eles foram conhecer de 
perto nossas atividades no Rio 
de Janeiro, tanto nas casas la-
res como no projeto de fortale-
cimento familiar e comunitário 
e ficaram encantados. 

Desde então, se tornaram a Fa-
mília Embaixadora SOS, nossos 
representantes no país, compro-
metidos a lutar pela nossa causa 
e pela garantia dos direitos da 
criança e do adolescente.

www.aldeiasinfantis.org.br

Facebook
2015 foi um ano de crescimen-
to da Aldeias Infantis SOS nas 
mídias sociais, fator fundamen-
tal para a divulgação do nosso 
trabalho. Veja abaixo alguns 
números da nossa evolução: 
A fanpage da organização pas-
sou de 16 mil seguidores em 
janeiro para mais de 23 mil em 
dezembro.

MÍDIAS SOCIAIS

“Quando eu vi o trabalho de 
fortalecimento de famílias 
feito pela Aldeias Infantis, 
vi a seriedade e entendi a 
magnitude do trabalho da 
organização” – Igor Rickli, 
ator e parte da Família 
Embaixadora SOS.

Total de curtidas
na página

“A Aldeias Infantis SOS Brasil foi 
uma das melhores coisas que já 
inventaram na vida. A partir do 
momento que você consegue 
fazer uma pessoa feliz, essa 
pessoa vai querer levar isso pra 
frente, desse jeito nós podemos 
mudar o mundo.” – Jennifer, 18 
anos, São Paulo (SP).
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Twitter
E o número de seguidores no 
twitter também continua a cres-
cer. Em 2015, passamos de 105 
mil seguidores para 150 mil.

FINANÇAS E CONTROLES 

2015 foi um ano de consoli-
dação para a área de Finanças 
e Controles, como referência 
da Associação Nacional no 
fornecimento de informações 
econômicas e financeiras, que 
possibilitam e dão suporte 

à Gestão para a tomada de 
decisões estratégicas.

Assegurando transparência e 
eficiência implantamos novos  
processos e ferramentas, prin-
cipalmente na área contábil. O 

Processo Orçamentário contou 
com a consulta de gestores, 
senso os programas os respon-
sáveis pela elaboração de suas 
ações e estas transformadas 
em números, indicando as 
ações para o próximo exercício. 

105.000
seguidores

jan/2015 

150.000
seguidores

dez/2015 

O site se manteve 
constantemente atualizado, 
com crescimento de visitas 
e notícias das principais 
atividades realizadas pela 
organização.
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Dados Financeiros de 2015
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2015, 2014 E 2013

D
O

AÇ
Õ

ES
 E

 C
O

N
TR

IB
U

ÇÕ
ES

20132015 2014RESULTADOS FINANCEIROS (EM R$)

16,512,490.39 16,345,662.00 18,623,571.00Doações Internacionais

0 0 0
Programa de Emergência do 
Rio de Janeiro

6,928,517.59 6,605,869.00 3,082,929.00Doações Nacionais

3,146,566.08 16,188,316.80 3,554,544.15Outros

46,527,854.00 54,915,593.00 34,981,246.86Total de Receitas

19,940,289.94 15,775,746.00 9,720,202.71Convênios Governamentais

D
ES

PE
SA

S 
O

PE
RA

CI
O

N
AI

S 
E 

FI
N

AN
CE

IR
AS

20132015 2014RESULTADOS FINANCEIROS (EM R$)

25,781,529.00 22,435,494.62 20,032,188.30Acolhimento Familiar

0 0 0
Programa de Emergência do 
Rio de Janeiro

4,786,123.95 3,448,457.95 2,456,879.33Mobilização de Recursos e Parcerias

8,354,338.95 6,266,317.15 5,896,749.57Escritório Nacional e Administração

50,520,824.00 41,683,341.49 35,040,400.83Total de Despesas

11,598,832.00 9,533,071.59 6,654,583.63Fortalecimento Familiar e Comunitário

-3,992,970.00 13,232,252.49 -59,153.97Superávit / Déficit

Toda captação e administração 
de recursos da Aldeias Infantis 
SOS Brasil é auditada anualmen-
te por consultorias de prestígio 

internacional que asseguram a 
transparência na prestação de 
contas. Para analisar nossos De-
monstrativos Financeiros, com 

relatório da KPMG e pareceres 
do Conselho Fiscal, referente ao 
ano de 2015, basta acessar 
www.aldeiasinfantis.org.br.

TRANSPARÊNCIA 
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TODOS PODEM 
COLABORAR

AMIGOS SOS

Amigos SOS são pessoas que 
apoiam a iniciativa da Aldeias 
Infantis SOS e reconhecem a ne-
cessidade de atender as milha-
res de crianças e adolescentes, 
que por algum motivo perde-
ram ou podem perder o cuidado 
de suas famílias. A sua ajuda 

A Aldeias Infantis SOS Brasil es-
tabelece parcerias qualificadas 
com empresas, que colaboram 
com o financiamento de diver-
sas ações e projetos. Mas, não 
se trata apenas de doações, 
mas de um investimento social 
focado em resultados, impac-
tos e inovação. 

Confira, a seguir, como as em-
presas podem ajudar.

Construtores do Futuro:
Não apenas contribuem para 

a manutenção dos programas 
Aldeias Infantis SOS, com gran-
de impacto no público-alvo, 
mas também impulsionam os  
programas e dispositivos da Or-
ganização a darem resposta às 
crescentes demandas sociais na 
área da infância e juventude. 

Estas empresas apoiam a 
Aldeias Infantis SOS na sua 
missão de construir um futuro 
melhor para as crianças, ado-
lescentes, jovens e famílias em 
situação de alta vulnerabilida-

A Aldeias Infantis SOS Brasil 
precisa de apoio para cuidar de 
milhares de crianças, adoles-

centes e jovens. Todos podem 
ajudar e é muito fácil participar. 
Escolha entre as categorias 

abaixo, a que for mais adequa-
da para você ou para a sua em-
presa e comece hoje mesmo.

EMPRESAS 

mensal financia alimentação, 
educação, saúde e ambiente 
protetor, criados pela organiza-
ção. Colabora você também. 

Seja um Amigo SOS e convide 
seus parentes, vizinhos e ami-
gos para conhecerem o traba-

de. São parcerias de longo pra-
zo e em alguns casos, globais, 
com atuação em outros países. 

Construtores do Presente:
Esta é a participação empre-
sarial que contribui para a ma-
nutenção e o desenvolvimento 
dos programas da Aldeias 
Infantis SOS, que garantem 
a proteção dos direitos de 
crianças, adolescentes, jovens 
e famílias em situação de alta 
vulnerabilidade. 

lho da Organização. Entre em 
contato pelo telefone
0800 777 0123 ou envie um 
e-mail para: 
amigosos@aldeiasinfantis.org.br
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PARCERIAS

Alianças com outras ONG´s, 
Fundações ou Institutos com o 
objetivo de fortalecer a rede de 
apoio, reconhecendo o papel 
de cada um de nós perante 
a responsabilidade social, 
entre os interesses comuns da 
sociedade. Juntos, podemos 
muito mais! Para fazer parte 
dessa aliança, entre em contato 
com o Escritório Nacional pelo 
telefone 
(11) 5574-8199 
ou obtenha informações pelo 
email: 
sosbrasil@aldeiasinfantis.org.
br

CONVÊNIOS

A Aldeias Infantis também 
realiza convênios com o Poder 
Público, a partir de ações 
conjuntas com as Prefeituras 
dos municípios em que tem 
programas. Atuando de forma 
conjunta na aplicação da com-
petência operacional em busca 
da garantia dos direitos das 
crianças, adolescentes e jovens 
de todo Brasil. Para isso, basta 
entrar em contato com o Escri-
tório Nacional pelo telefone 
(11) 5574-8199 
ou envie um e-mail para: 
sosbrasil@aldeiasinfantis.org.
br

INCENTIVOS

Os incentivos fiscais são im-
portantes ferramentas para o 
exercício do investimento social 
de empresas.  Sendo tributadas 
pelo regime de lucro real, as 
empresas podem utilizar incen-
tivos fiscais para financiar pro-
jetos de caráter social, cultural 
e educativo das Organizações 
– FUMCAD ou Lei Rouanet.

Realizando sua doação para a 
Aldeias Infantis SOS Brasil até 
o último dia do ano vigente, a 
empresa poderá deduzir até o 
limite de 2% do lucro operacio-
nal sobre o Imposto de Renda 
referente ao ano. Entre em 
contato com a área de Mobili-
zação de Recursos e saiba mais 
informações pelo telefone 
(11) 5084-1182 
ou envie um e-mail para: 
faleconosco@aldeiasinfantis.org.br

Empresa Comprometida:
Esta é a participação de em-
presas comprometidas com a 
causa da infância e que contri-
buem financeiramente ou de 
outras maneiras, para apoiar 
a Organização Aldeias Infantis 
SOS na sua missão.

Empresa Amiga SOS: 
Empresas menores, que se 
comprometem a colaborar de 
uma forma contínua ao longo 
do tempo. Sua contribuição, 
embora menor, financeira-
mente, tem grande impacto 
na proteção de direitos de 
nosso público.

“O que me chamou atenção 
é esse amparo não só 
para a criança, mas para a 
estrutura familiar. Isso é muito 
importante. Não dá pra cuidar 
só da criança, tem que cuidar 
da estrutura familiar. E é um 
cuidado a longo prazo.” – 
Aline Wirley, cantora e parte da 
Família Embaixadora SOS.
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PRÊMIOS

Selo CVI Social 
2006
2006

Concedido pela CVI 
(Companhia Vontobel de 

Investimentos) para o Centro 
Social de Santa Maria.

Selo Organização 
Parceira 2006

2006

Centro de Voluntariado de 
São Paulo

RECONHEÇO - 
Destaques na Área Social 

na Categoria Criança 
2005

Conselho Municipal de 
Assistência Social de 

Juiz de Fora 
- CMAS/ JF, outorgado ao 

Centro Social 

Selo Organização 
Parceira 2006

2006

Centro de Voluntariado de 
São Paulo – concedido ao 

Centro Social de Rio Bonito

Câmara Municipal de 
São Paulo

2013

Em reconhecimento ao 
trabalho prestado em 45 

anos no Brasil.

Prefeitura 
Lauro de Freitas 

UNOCD e ADESC
2012

Reconhecimento aos 
serviços excepcionais 

para  a juventude
importantes de Campinas

Direitos Humanos
2008

Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da 

Presidência da Republica5

XI Prêmio 
Paes Leme

2011

Reconhecida com uma 
das três entidades mais 

importantes de Campinas

Comenda 
“ Vila do Príncipe”

1999   2000   2001

Câmara Municipal de Caicó4 

Melhor Programa de 
Atenção Infantil

2001

Prefeitura da 
Cidade de Juiz de Fora – 

Minas Gerais

Empresa Voluntária 
do Ano – 

Volkswagen do Brasil
2001

Kanitz & Associados 
por seus trabalhos 
em beneficio das 

Aldeias Infantis SOS Brasil

IBest

2001

Classificado entre os Top 10 
melhores websites 

na Área Social

Prêmio 
Êxito Melhor 

Assistência à Crianças 
e ao Adolescente 

1999   2000   2001

Município de Lauro de Freitas
concedido pela Câmara de 

Diretores Lojistas de 
Lauro de Freitas

Empresa que educa
1999   2000

Senac 
Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial

Voluntário do Ano
Daniel Azulay e 

Armin Knab
1999

Kanitz & Associados 
por seus trabalhos 
em beneficio das 

Aldeias Infantis SOS Brasil

Prêmio 
Bem Eficiente

1998  2001  2004  2006

Kanitz & Associados 



PROJETOS 
PELO BRASIL
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CASA HERBALIFE

O Programa Casa Herbalife 
promove, por meio de uma 
parceria da Aldeias Infantis SOS 
Brasil com a Herbalife Family 
Foundation, a boa alimenta-
ção e educação nutricional de 

crianças e adolescentes acolhi-
dos em Recife e Igarassu, em 
Pernambuco, e Brasília, no Dis-
trito Federal. Suas atividades 
estão divididas em dois eixos: 
acompanhamento nutricional 

e reeducação alimentar das 
crianças e adolescentes, e a ca-
pacitação de mães sociais e de 
educadores dos Centros Sociais 
e Comunitários.

CASA DE ATENÇÃO FAMILIAR 
– MANAUS (AM)

As Casas de Atenção Familiar, 
mantidas pela Aldeias Infantis 
SOS de Manaus (AM), têm o 
objetivo de oferecer atividades 
para mais de 90 crianças de 3 a 
6 anos e suas famílias, incen-
tivando a convivência familiar 
e comunitária e fortalecendo 
seus vínculos. Cada uma das 
três casas conta com: uma 
ludoteca, para as crianças brin-

carem; a sala do sono, onde 
descansam, ouvem histórias e 
dormem; a Sala do Aconchego, 
um ponto de encontro onde os
pais e responsáveis comparti-
lham suas preocupações em 
rodas de conversa; cozinha, 
sala de costura e sala de com-
putação, onde são oferecidos 
cursos profissionalizantes.

NOVAS 
MODALIDADES

Devido à complexidade dos 
desafios presentes nos serviços 
de atendimento básico, ini-
ciamos novas modalidades de 
cuidado:
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DÊ ASA

Desde agosto de 2014, o Pro-
jeto Dê Asa oferece orientação 
pedagógica em casa para mais 
de 800 crianças e adolescentes 
acolhidos nas casas lares da 
Aldeias Infantis SOS Brasil. As 
mães sociais participaram de 
formações para auxiliá-las em 
suas potencialidades.  

Em junho de 2015, o projeto se 
expandiu, abrangendo também 
cerca de 1.500 crianças, adoles-
centes e jovens que participam 
dos projetos de Fortalecimen-
to Familiar e Comunitário da 
organização, com atividades 
socioeducativas no contraturno 
escolar, de segunda a sexta-fei-
ra, complementando a progra-
mação de sua educação formal. 

*Programas beneficiados pelo 
Dê Asa – Educação e Dever de 
Casa / Casa Lar:
Brasília (DF), Caicó (RN), Foz do 
Iguaçu (PR), Goioerê (PR), João 
Pessoa (PB), Juiz de Fora (MG), 
Manaus (AM), Natal (RN), Poá 
(SP), Rio Bonito (SP), Rio de 
Janeiro (RJ), Santa Maria (RS), 
São Bernardo do Campo (SP).
 
**Programas beneficiados 
pelo Dê Asa – Educação e De-
ver de Casa / Comunidade: 
Brasília (DF), Campinas (SP), 
Igarassu (PE), Manaus (AM), 
Poá (SP), Porto Alegre (RS), Rio 
Bonito (SP), Rio de Janeiro (RJ) 
e São Bernardo do Campo (SP).

PROJETO COM VIVÊNCIA

A Aldeias Infantis SOS de João 
Pessoa (PB) promoveu, por 
meio do projeto Com Vivência, 
ações de fortalecimento base-
adas na convivência familiar e 
comunitária. As atividades pa-
trocinadas pela Petrobras fo-
ram oferecidas a 595 crianças 
e adolescentes de 4 a 16 anos 
que vivem em comunidades 
de alta vulnerabilidade social. 
Durante o contra-turno escolar 
essas crianças, que precisavam 
estar matriculadas na esco-

la e com frequência escolar 
comprovada, participaram das 
oficinas de letramento, media-
ção de leitura e incentivo ao 
ato de ler, esportes, música e 
danças regionais para resga-
tar as raízes e a identidade 
cultural (xote, xaxado, ciranda 
e coco de roda).

Os resultados do projeto 
foram bastante positivos. Os 
participantes melhoraram 
o desempenho na escola, 

aumentaram a frequência às 
aulas, passaram a demonstrar 
maior interesse pelos conteú-
dos escolares e começaram a 
vislumbrar outras perspectivas 
de futuro. Dentro do ambiente 
familiar, as crianças e adoles-
centes passaram a se sentir 
mais acolhidos, percebendo 
sua casa como um ambiente 
protetor e desenvolvendo o 
sentimento de pertencimento.

“Entrei no site e fiquei 
encantada com o trabalho 
mostrado e muito feliz por ter 
recebido a oportunidade de 
ajudar.” – Nathália Figueiredo, 
amiga SOS.
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ESCOLA DE PAIS – 
FOZ DO IGUAÇU (PR)

Lançado em abril de 2015, o 
projeto Escola de Pais fortale-
cer os vínculos familiares já
fragilizados de 95 famílias em 
quatro comunidades de Foz 
do Iguaçu (PR) para prevenir a 
perda do cuidado parental e o 
acolhimento de crianças e ado-
lescentes. As famílias atendidas 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social e são 

encaminhadas à organização 
por órgãos da rede de atendi-
mento, como Conselho Tutelar, 
Vara da Infância e Ministério 
Público, entre outros.

O atendimento é feito por 
uma equipe técnica, composta 
por coordenadora, assistente 
social e psicóloga, que realiza 
visitas domiciliares e elabora 

um Plano de Desenvolvimen-
to Familiar (PDF) para cada 
família. O projeto ainda conta 
com oficinas de formação para 
pais e responsáveis, abordan-
do questões relacionadas ao 
desenvolvimento infanto-juve-
nil, como noções de nutrição, 
cuidado em saúde, psicologia, 
cidadania e direitos humanos.

GOTEACH DHEDICAR – 
RIO BONITO

Pelo 5º ano seguido, 30 adoles-
centes de São Paulo participa-
ram do curso profissionalizante 
Goteach Dhedicar, uma inicia-
tiva promovida pela Aldeias 
Infantis em parceria com a DHL, 
empresa de logística alemã. O 
projeto tem o objetivo de am-
pliar os horizontes para a nova 
geração, auxiliando na inserção 
no mercado de trabalho. As 
aulas, realizadas aos sábados, 
abordavam comunicação, 
desenvolvimento humano, 
informática, empregabilidade, 
ética e cidadania, entre outros 
temas. Todos os professores, 
colaboradores da DHL, traba-
lharam voluntariamente para 
passar seu conhecimento e 
auxiliar os jovens na busca pela 
colocação profissional.  

No primeiro semestre de 
2015, foi realizado o Projeto 
Fortalecer: Território, Culturas 
e Saberes, organizado pela 
Aldeias Infantis SOS Brasil em 
parceria com a multinacional 
Dr. Oetker e com incentivo do 
Proac. Com duração de cinco 
meses, a iniciativa ofereceu 
cursos de teatro, percussão, 
dança e poesia a 122 crianças e 
adolescentes de São Bernardo 
do Campo e Poá. 

PROJETO FORTALECER: 
TERRITÓRIOS, CULTURAS E 
SABERES –  
SÃO BERNARDO DO CAMPO E 
POÁ (SP) 

PADARIA SOLIDÁRIA – 
SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

Uma padaria solidária, que fun-
cionava de forma experimental 
há três anos no bairro rural de 
Tatetos, na região pós-balsa de 
São Bernardo do Campo, foi 
inaugurada oficialmente no dia 
29 de outubro na avenida prin-
cipal da localidade. A iniciativa, 
da Aldeias Infantis SOS Brasil, 
busca fortalecer e empoderar 
as famílias de comunidades vul-
neráveis por meio do empreen-
dedorismo.



EVENTOS
REALIZADOS
EM 2015
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O Encontro Nacional de Gesto-
res, realizado em 27 de janeiro 
no Centro de Formação em Poá 
(SP), contou com um workshop 
especial a respeito do futu-
ro da Aldeias Infantis SOS. O 
evento foi liderado pela área de 
programas nacional e conti-
nental, por meio de Fabio Paes 
(assessor de Advocacy), Sergio 
Marques (sub-gestor nacional) 
e Nadia Garrido (Diretora de 
Desenvolvimento de Programas 
para a América Latina). Marcos 
Antonio da Silva, o Marqui-
nhos, coordenador nacional 
do Movimento de Meninos 
e Meninas de Rua, também 
participou do encontro.

27/1 - ENCONTRO DE 
GESTORES 2015 

“Acho um lindo trabalho doar 
um pouco do seu tempo em 
prol de pessoas indefesas. Que 
Deus abençoe e ilumine sempre 
a todos que fazem parte desta 
luta.” – Avaliação de Cleide 
Fialho, no Facebook da Aldeias 
Infantis SOS Brasil.
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ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2015

Além da aprovação de contas, 
evento contou com a participa-
ção de Karine Alves de Olivei-
ra, participante do programa 
de Foz do Iguaçu (PR), que 
apresentou seu livro “Mensa-
gens de uma adolescente”.

No dia 27 de março a Aldeias 
Infantis SOS Brasil realizou a 
sua Assembleia Geral Ordinária. 
Durante oevento, os associados 
da Organização aprovaram, 
por unanimidade, os relatórios 
financeiros e de atividades refe-
rentes ao exercício de 2014. 

HOMENAGEM A 
MÃES SOCIAIS 

Com mais de 10 anos na orga-
nização, 12 cuidadoras residen-
tes foram homenageadas em 
cerimônia solene.

No dia 3 de março, 12 mães 
sociais participaram da “Ceri-
mônia de entrega dos Anéis”, 
que simboliza o reconheci-
mento da instituição pelos 
mais de dez anos de trabalho e 
dedicação às nossas crianças, 
adolescentes e jovens.
 
O evento contou com as pre-
senças do Sr. Richard Pichler, 

do CEO – Secretário Geral 
da Aldeias Infantis SOS, Sr. 
Josep Miro, CFO Adjunto, Sr. 
Aristide Ramacioti, diretor 
Internacional, Sr. Johann Denk, 
diretor Internacional Adjunto, 
e também de  Sr. Paulo Gaio 
de Castro Jr, presidente das 
Aldeias Infantis SOS Brasil, e 
Sra. Sandra Greco da Fonseca, 
Gestora Nacional da organi-
zação. Participaram também 
gestores, colaboradores e 
apoiadores da entidade.

MATEADA SOLIDÁRIA 
EM SANTA MARIA

Evento realizado em 21 de mar-
ço reuniu mais de cem pessoas 
e teve como objetivo divulgar 
os trabalhos da Organização 
aos moradores da região.

A mateada é um hábito cultu-
ral gaúcho que busca reunir 
pessoas com o mote de degus-
tar chimarrão em rodas, com 
muito bate-papo e cantoria. E 
essa foi a forma escolhida pe-
los responsáveis da Aldeias In-
fantis SOS para divulgar ainda 
mais o trabalho da organização 
na cidade. 

Normalmente, os participan-
tes de uma mateada precisam 
levar apenas a cuia, a erva e 
a bomba. Mas, nesta roda, 
houve quem levasse doações: 
de materiais, de tempo, de de-
dicação, de apoio e de talento. 

 A festa foi encerrada com a 
apresentação da banda Musi-
cal V8. Em seu variado reper-
tório, o grupo incluiu músicas 
gaúchas e o tradicional cha-
mamé, que, em sua origem, 
traz raízes culturais dos povos 
indígenas guaranis.
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ARRAIÁ DA ALDEIAS EM 
LAURO DE FREITAS

A Aldeias Infantis SOS de Lauro 
de Freitas (BA) realizou, no dia 
20 de junho, o primeiro Arraiá 
da Aldeias. Com o objetivo 
de aproximar o programa da 
comunidade e captar recursos 
para a reforma do salão mul-
tiuso do programa, o evento 
contou com a participação de 
colaboradores, parceiros, vo-
luntários e famílias da comuni-
dade, além de jovens já eman-
cipados e famílias adotivas de 
crianças que foram acolhidas 
pela organização.

DIA DE PORTAS ABERTAS 2015

No sábado, 26 de setembro, 
um grupo de 15 pessoas se en-
controu no Escritório Nacional 
da Aldeias Infantis SOS Brasil, 
para conhecer o trabalho que 
fazemos em 12 estados e no 
Distrito Federal.

Para encerrar o Dia de Por-
tas Abertas 2015, as crianças 
entregaram um presente para 
cada um dos visitantes: um 
um cartão feito por eles com 
muito carinho. Todos ficaram 
bastante emocionados com a 
lembrança. 



48 Relatório 2015

SALÃO DUAS RODAS – 
SÃO PAULO (SP)

Quem visitou o Salão Duas Rodas 
de 7 a 12 de outubro no Anhem-
bi pôde conhecer a Aldeias 
Infantis SOS Brasil e participar de 
uma experiência inesquecível: 
o Voo pela Criança. O stand da 
Organização, com a aparência de 
um hangar, chamou a atenção de 
boa parte dos visitantes do even-
to, entre profissionais do setor e 
apaixonados por motocicletas. 

Durante os seis dias de evento, 
mais de 450 pessoas pilotaram 
o Sky Knight, simulador de voo 
cedido pela Bravio – Brasil Avio-
nics. Parte da renda arrecadada 
durante o Salão Duas Rodas 
será utilizada para manter 
nossos projetos em 12 estados 
e no Distrito Federal.

FESTIVAL ALDEIAS INFANTIS E 
FEIRA DO VOLUNTARIADO – 
RIO DE JANEIRO (RJ) 

No dia 3 de outubro, a Aldeias 
Infantis SOS do Rio de Janeiro 
abriu as portas de seu espaço 
na Barra da Tijuca para o 1º 
Festival Aldeias Infantis e Feira 
de Voluntariado. 

O motivo da festa foi a rei-
nauguração do ambiente que, 
naquele momento, passou a 
ter uma casa lar com 9 crianças 
e uma Casa de Oportunidades, 
com atividades no contra turno 
escolar para 70 crianças do 
Morro do Banco. Após a soleni-
dade de inauguração das duas 
casas, todos foram convidados 
a participar da festa. 

Com foodtrucks e um pocket 
show da Aline Wirley, da 
Família Embaixadora SOS, o 1º 
Festival Aldeias Infantis foi um 
sucesso. Mais de 300 pessoas, 
entre crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, se divertiram 
durante todo o dia em ativida-
des como capoeira, recreação, 
pintura, grafite, entre outras.

“Parabéns pela inciativa e 
trabalho. Precisamos de mais 
pessoas como vocês no
mundo.” – Moyses Rodrigues, 
amigo SOS.

“Fico muito feliz em ver ações 
assim. Adorei a iniciativa e fico 
muito orgulhosa em participar, 
todos nós podemos doar um 
pouco que seja pra ajudar 
as crianças.” – Avaliação da 
Elciana Fabrin da Silva no 
Facebook da 
Aldeias Infantis SOS Brasil.
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EMPRESAS 
PARCEIRAS 
2015
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Construtores do Presente

Azul
Banco de Tokyo
BIC
Credit Suisse
DHL
Eletrolux 
HDI 
Herbalife
Fundación MAPFRE
Merk
Lide
Marriott
Staples

Dr Oetker
Mattel
UPS
White Martins

Construtores do Futuro

Agradecimentos 
A Aldeias Infantis SOS Brasil agradece 
a todos as empresas que acreditam 
no trabalho da Organização pela 
na causa da infância e juventude e 
contribuíram para que o ano de 2015 
tenha sido repleto de conquistas. 

“É uma história linda, tenho 
orgulho de ter crescido na 
Aldeias Infantis!” – Luiz Pié, 
Poá (SP)
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Aderj Associados
Allen&Overy
Barcellos Tucunduva
Centauro
Central Nacional Unimed
Colégio Visconde De Porto Seguro 
Double Energy
Fundação Konrad Wessel
Fundação Prada de Assistencia Social

Gafisa
Hk 
Hope For Mundial
Kärcher
Level 3
Liberty
Loreal
Vá De Taxi
Valeo

Empresa Comprometida

Mauricio de Souza Produções
Mosaic 
Reed Alcantara Machado
Schwarzkopf
Strategy Consulting 
Takeda 
Unimed Fesp
Usina São Jose
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Advogados Associados Rodrigues Nunes
Alexandre Rodrigo Angélico ME
Big Trevo Madeiras LTDA
Boutique De Carnes Lima Tosso
Cantina Veneta LTDA
Capital Distribuidora De VeÍculos
Carbrink Ind. e Com. LTDA
Cardoso & Gallo Restaurante
Caroline de Stefano Michelini
Center Nog
Chopperia e Pizzaria Luar De Madrid LTDA – ME
Churrascaria Castelinho Do Sul LTDA
Clinica Dr. Cyro Masci Medicina e Sa
CMI - Clínica de Medicina Integrada LTDA
Comunidade Ecumênica de São Paulo
Dianin Advogados
Dr. Textil de Friburgo LTDA
E.Eller Pousada LTDA ME
Eduardo Mendes Morais
Estacionamento e Lava-Rápido “Emanuel”
Fenix Compressores LTDA ME
Fernanda Palhares
Figueiredo e Jordão LTDA
Fundação Kondor
Goioerê Comercio LTDA
Gráfica Brasília LTDA
Graziela Malzoni Leme
Guaíra New Corporation
Hictel Telecomunicações LTDA
Imóveis LTDA
Ind. Com. Jolitex LTDA
Info Arquivo da Propaganda LTDA

J. Carneiro Comércio e Repres. LTDA
J. Lopes Advogados
Lauro Victor de B. Desp. Aduaneiros 
LC Monteli Corretora Seguros LTDA
Lelis Nonato Duarte
Livraria Bucherstube Brooklin
Luiz Helena Santos
Maison Sales Hair
Mecano Pack Embalagens LTDA
Mundo Multi Eletrônicos
Nasajon Sistemas LTDA
Padaria e Confeitaria Viva Noite
Ponto Quatro.1 Digital Ind.
Prostal Ind. e Com de Produtos em Al.
R. Martins Comercio LTDA
Rede Boi Nelore
Retifica Paulista de Rolamentos
R H S Recursos Humanos e Serviços LTDA
Rivitex Comercio Importação e Exportação
Saita
Samex Comercial LTDA
Serfinan Consultoria Empresarial S
Serviços de Hemoterapia LTDA
Strategy Consultoria em Gestão Emp.
Studio Mais Você Centro Estético LTDA - ME
Tecnion Industria Textil LTDA
Tom Modas LTDA - ME
Trajano Fino e Zacharias Sociedade
Transportadora Schlatter LTDA
V.G.F Comercial de Ferragens e Montagens LTDA
Vergilio Bernado Massulo Neto
Vision Comunicação E Marketing LTDA

Empresa Amiga SOS 
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