Brasília, 23 de Novembro de 2020

Relatório das ações
desenvolvidas no
trimestre
(Agosto, Setembro e Outubro/2020)

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Os meses de Agosto, Setembro e Outubro continuaram,
como o trimestre anterior, desafiadores para o Instituto do Carinho.
Algumas de nossas atividades, como o Projeto Criança do Futuro,
passeios e visitas de voluntários, foram suspensas, enquanto outras,
como a visita de familiares a nossos acolhidos, foram restringidas.
Acreditamos que, nos próximos meses, poderemos retomar
algumas dessas atividades, sempre mantendo o compromisso de
garantir que todos os trabalhos que realizarmos, durante este período,
atendam aos protocolos de segurança determinados pelas autoridades
de saúde.
Agradecemos aos nossos colaboradores, voluntários e
doadores.
Unidos conseguimos manter a assistência integral a nossos
acolhidos e apoiar todas as outras instituições e projetos com as quais
nos compromissamos, além de, como veremos a seguir, ampliar nosso
leque de atividades. Temos muita alegria por estamos realizando todas
essas conquista em um ano de desafios inimagináveis!!!!
Mc Arthur Di Andrade Camargo

NOSSAS AÇÕES
Programa de Assistência a Portadores de Câncer
Em agosto, o Instituto do Carinho iniciou parceria com o Dr. Gabriel Machado Leite, médico oncologista e
fundador do projeto Mãos Dadas. Juntos pudemos ampliar o projeto Mãos Dadas que tem por objetivo atender e prestar
assistência alimentar e afetiva a mulheres durante seu tratamento de câncer.
Neste projeto, os voluntários visitam, mensalmente, pacientes previamente cadastrados e selecionadas pela
equipe de Assistência Social dos hospitais públicos do Distrito Federal, levam uma cesta básica para a família e, mais
importante, palavras de amor e esperança!

NOSSAS AÇÕES
Comemorações do Dia do Voluntário
No dia 28/08 comemoramos o dia do
Voluntário, dia daqueles que fazem nossa Instituição
crescer, ter vida e ter a capacidade de transformar vidas.
Neste dia, além de levarmos nosso
agradecimento a todos os voluntários que se dedicam à
assistência social, o Instituto do Carinho recebeu o
prêmio do Programa Pátria Voluntária, do Governo
Federal, por ser a instituição que mais engaja
voluntários em trabalho na região Centro-Oeste.

Parceria com Serviço Fraterno
Irmã Dulce dos Pobres

Iniciamos o mês de setembro reforçando nossas
parcerias. Frei Rogério Soares iniciou, durante a pandemia, o
Serviço Fraterno Santa Dulce dos Pobres, que tem por
objetivo combater os efeitos do isolamento gerado pela
pandemia de COVID-19 perante a população mais carente,
com foco especialmente na arrecadação e distribuição de
alimentos.
O Instituto do Carinho e o Serviço Fraterno Santa
Dulce dos Pobres, com sede na paróquia Sagrado Mercês,
localizada na Asa Sul, distribuíram, juntos, centenas de quilos
de alimentos à população carente do Distrito Federal.
Ficamos imensamente felizes em poder unir forças
com um grupo de trabalho cristão tão relevante para as
famílias de nossa cidade.

NOSSAS AÇÕES

Parceria com a Vara da Infância e Juventude o DF
A Vara da Infância, em parceria com o Instituto do Carinho,
arrecadou e distribuiu mais de 30 toneladas de alimentos durante a pandemia.
O Instituto do Carinho fez a cessão da central de coleta, do espaço
de armazenagem, da conta bancária exclusiva para a campanha, além de apoiar
com doações.
O diretor administrativo do Instituto do Carinho, João Henrique
Barbosa, lembra que, apesar do esforço direcionado durante a pandemia, nosso
trabalho em parceria com a VIJ-DF é contínuo. “Trabalhamos juntos com a VIJ
em vários outros projetos, mas é um motivo de grande orgulho para nós poder,
de alguma forma, ter participado ativamente neste momento de tantos desafios
“. “A parceria foi fantástica! Recebemos muitas doações, fizemos atendimentos,
auxiliamos nos objetivos da campanha."

NOSSAS AÇÕES
Lançamento do Brechó do Bem
O Instituto do Carinho está empreendendo,
com uma solução sustentável e inteligente, para
manter seus projetos sociais. É com muito orgulho e
gratidão que apresentamos o “Brechó́ do Bem”.
O nosso brechó́ derivou de bazares
esporádicos que realizamos anteriormente com a
finalidade de levantar fundos e possibilitar a
manutenção dos projetos realizados pelo IC.
O produto de todas as vendas realizadas pelo
@Brecho_doBem_IC serão destinadas aos projetos do
Instituto do Carinho.

NOSSAS AÇÕES
Parceria com o projeto Vela para Todos
O Instituto do Carinho iniciou parceria com o Programa Vela para
Todos, com ela abrimos novos horizontes para nossas crianças.
O projeto Vela para Todos, dirigido por Mauro Osório e Estevão
Lopes, respectivamente Presidente e Vice da Federação Brasiliense de Vela
Adaptada, tem por objetivo oportunizar para pessoas com deficiências ou
vulnerabilidade social, de forma gratuita, atividades terapêuticas e esportivas de
navegação de barcos a vela.
Com a parceria as crianças acolhidas no Instituto do Carinho, e
outras da comunidade vizinha ao Instituto, poderão participar do projeto Vela
para Todos, desfrutando semanalmente de aulas de Vela.
No final de outubro nossas crianças especiais, acolhidas na Casa do
Carinho, experimentaram, pela primeira vez, a delicia e liberdade de velejar no
Lago Paranoá.
Não temos dúvida de que o acesso ao programa Vela para Todos
trará às nossas crianças, em especial às portadoras de doenças raras ou
incuráveis, uma melhoria em suas percepções cognitiva e motora.

EMPRESAS PARCEIRAS

Como Apoiar ?
Existem três tipos de apoio:
1- Trabalho voluntário:
Uma das formas mais incríveis de ajudar o próximo é através de trabalho voluntário, e o
Instituto do Carinho está de portas abertas para recebê-los.

2- Doação de bens, insumos e serviços:
Você pode ajudar o Instituto do Carinho com doação de bens, de remédios e alimentos.

3- Doação de Valores:
CNPJ: 13.898.819/0001-60 – INSTITUTO DO CARINHO
Banco do Brasil 001
Agencia 3598-X
C/P 38867-X

Bancoob 756
Agencia 001
C/C 80000220-2

BRB 070
Agencia 164
C/C 004343-5

Contato:
Razão Social: Instituto do Carinho

CNPJ: 13.898.819/0001-60

Endereço: QNN 05 Conjunto M casa 14-A e 16
Cidade: Ceilândia Norte

CEP: 72.225-063

@institutodocarinho

Telefone: (61) 9 9963-5592

E-mail: contato@institutodocarinho.org.br
Site: www.institutodocarinho.org.br

/institutodocarinho

Oscip: 720/2019/DPJ/CPJ/DPJUS/SNJ - DOU de 15 de janeiro de 2019
Registro CDCA: Resolução 743/2017 - DODF de 06 de novembro de 2017
Registro CAS: 020/2012 - DODF 69 de 09 de abril de 2012
CEBAS - MDS: Portaria 83 - DOU de 26 de abril de 2018
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