RELATÓRIO INSTITUTO FAMÍLIA BARRICHELLO 2018

INTRODUÇÃO
“A família, ao longo da história humana, nas diferentes
culturas, assumiu e ainda assume as mais variadas formas de
composição (...)Mas mantém a característica de ser uma organização
baseada no cuidado, na emoção básica que Maturana chama de Amor.
O Amor não é um valor moral, nem uma virtude, nem algo que venha de
fora, mas uma ação, uma atitude de aceitação do outro (a) como uma
pessoa legítima na relação.”
É com este espirito do amor descrito por Maturana, que o Instituto Família
Barrichello, por meio das atividades físicas e esportivas, transforma a vida de
milhares de pessoas.
Destacamos em nosso relatório uma síntese de tudo o que aconteceu em nossos
projetos, eventos e ações e agradecemos a todas as pessoas, empresas e
organizações que colaboraram pois sem a união de todas essas forças, que expressam
uma atitude de amor, seria impossível chegar onde estamos.

William Fernando Boudakian de Oliveira
Diretor Executivo

SOBRE O INSTITUTO
O Instituto Família Barrichello, criado pelo piloto Rubens Barrichello nasceu em 2005 como organização
da sociedade civil sem fins lucrativos, para combater à desigualdade e a exclusão social. Desenvolve
projetos inovadores capazes de provocar impacto social e mudanças de comportamento bem como
gerar novas possibilidades sociais, contribuindo para abrir horizontes de crianças, adolescentes, jovens
e idosos. A direção está focada na promoção da ética, da cidadania e do fortalecimento dos vínculos e
valores familiares e comunitários.
Atuando em rede com organizações sociais, movimentos e escolas públicas localizadas em bairros com
registro de alta vulnerabilidade social e econômica, o Instituto Barrichello desenvolve projetos,
promovendo cidadania participativa, ampliação da consciência de direitos e deveres, cultura de paz e o
estímulo de ações protagonistas. Temos o Esporte, a Atividade Física e o Brincar como ferramenta de
transformação que promove educação, desenvolvimento humano e gera qualidade de vida. Em 2018
beneficiamos mais de 2000 pessoas semanalmente em 8 projetos, alcançando 14 comunidades em São
Paulo.

NOSSO DNA

O esporte tem um poder transformador
dentro das famílias e da sociedade.
Promover o desenvolvimento humano
por meio da educação pelo esporte,
gerando melhor qualidade de vida
para as famílias brasileiras de baixa renda.
JUSTIÇA | VERDADE | BONDADE
TRANSPARÊNCIA | COOPERAÇÃO | INOVAÇÃO

OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS
Parágrafo 1º outras atividades:
Para atingir seus objetivos a
ASSOCIAÇÃO poderá, entre
(a) promover impacto comunitário
através
do
Esporte
e
do
Desenvolvimento Humano, com
projetos de esporte educacional
para crianças e adolescentes;
através
do
empoderamento
feminino,
com
ações
que
reconheçam
e
promovam
oportunidades justas para o gênero
feminino; através da Família e da
Comunidade, com a construção de
estratégias que fortaleçam valores,
vínculos familiares e comunitários
junto a crianças e adolescentes;
através da formação de Jovens
Protagonistas, com a construção de
meios de preparar jovens para o
mercado de trabalho; através do
fortalecimento dos Idosos, com
projetos que permitam mais saúde
e bem estar;
(f) desenvolver atividades de
promoção da saúde, de assistência
aos
idosos,
de
preservação
ambiental e de assistência social,
visando a promoção do ser humano
em todas as suas necessidades,
como forma complementar ao
objetivo descrito no “caput” deste
artigo;
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NOSSA ATUAÇÃO
1. Desenvolvimento de programas e projetos:
✓ Desenvolver programa e projetos de esporte
educacional para crianças e adolescentes
✓ Desenvolver ações que reconheçam e
promovam oportunidades justas para o gênero
feminino
✓ Construir estratégias que fortaleçam valores,
vínculos familiares e comunitários junto a
crianças e adolescentes
✓ Construir meios de preparar jovens para o
mercado de trabalho
✓ Construir projetos que permitam mais saúde e
bem estar para idosos
2. Produção e disseminação de conhecimento
✓ Sistematizar práticas desenvolvidas pelos
profissionais da organização
✓ Disseminar conhecimento em parcerias com
outras instituições
✓ Promover cursos de capacitação para qualificar
profissionais
3. Mobilização e articulação em rede
✓ Articular parcerias junto a organizações da
sociedade civil para fomentar políticas públicas
que promovam desenvolvimento humano e o
fortalecimento das famílias brasileiras
✓ Ocupar espaços de decisão, visando fortalecer a
causa da instituição de fóruns de discussão
✓ Desenvolver ações de mobilização e ocupação
de espaços públicos para divulgar a nossa causa
e combater as injustiças sociais
4. Comunicação e Sustentabilidade
✓ Fortalecer a comunicação e a marca
institucional
✓ Potencializar a relação institucional com todos
5
os parceiros e patrocinadores

NOSSOS PRINCÍPIOS
Princípios do
Desenvolvimento Humano:

NOSSA BASE
O Instituto Família Barrichello atua em regiões de alta
vulnerabilidade social beneficiando a população dos extremos da
capital de SP, como Parelheiros, Marsilac e Barragem. Também
temos núcleos na região central atendendo a população dos
cortiços e crianças em situação de rua. Na zona leste de São Paulo
concentram-se o atendimento aos idosos. São 5 núcleos de
atendimento na zona sul, 6 na zona leste, 2 no centro e 1 em
Cotia, fora de São Paulo.

NOSSO PÚBLICO

Atuamos junto a família em situação de vulnerabilidade social, com um recorte para
crianças, adolescentes, mulheres e idosos/as e educadores e lideranças de
organizações. São públicos distintos que lidam com situações de vulnerabilidade
específica que são relativas a cada território, contexto e fase de vida. No extremo sul
(Parelheiros, Marsilac e Barragem) atendemos crianças, adolescentes que enfrentam o
contexto de desigualdade, violência e falta de oportunidades. No centro, atendemos
crianças e adolescentes que lidam com o desafio da moradia, da desigualdade social,
drogas e com a falta de pertencimento. Na região leste atendemos idosos, que
enfrentam os desafios das DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) que
atualmente no Brasil tem sido a maior causa de morte.
Atuamos também, junto a educadores e lideranças de organizações da sociedade civil,
que residem no estremo sul de SP e este público traz desafios com relação a baixos
salários, falta de oportunidades de formação, descontinuidade das políticas públicas e
desafios relatos e a mobilidade urbana.

+2.000
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PESSOAS ATENDIDAS EM
2018

PROJETOS

43

14

COLABORADORES

NOSSA TRAJETÓRIA

NÚCLEOS DE
ATENDIMENTO

30

ORGANIZAÇÕES
BENEFICIADAS

100

+16.000
PESSOAS ATENDIDAS
EM NOSSA HISTÓRIA

MILHARES
DE HISTÓRIAS
DE TRANSFORMAÇÃO

PROFISSIONAIS
BENEFICIADOS

RESULTADOS
Desenvolvimento de
Programas e Projetos

Produção e Disseminação de
Conhecimento

Realização de 8 projetos

100 profissionais beneficiados

+ de 2000 beneficiados
2h 1/2 de atividades semanais

2 sessões de atividades semanais
23 eventos/atividades extras
76% de presença/beneficiários
98% avaliam como ótimo o que é

7 materiais sistematizados
1 seminário externo
55 encontros de formação
da equipe

+ de 90% avaliam como ótimo
os processos de formação

oferecido nos programas

Mobilização e
Articulação em Rede

Comunicação e
Sustentabilidade

5 redes acompanhadas

21% de crescimento em redes

+ de 50 reuniões

5 eventos em rede
4 eventos esportivos realizados
1 Congresso Internacional

sociais
3312 seguidores em redes sociais
10 parceiros apoiadores
1 evento de captação realizado

340 profissionais beneficiados
1 livro publicado
4 eventos de formação externa
18 encontros de formação
da equipe
90% avaliam como ótimo
os processos de formação

PROGRAMAS E PROJETOS QUE TRANSFORMAM

Valores Olímpicos
Atende crianças e adolescentes que estão no Centro da Cidade de São Paulo em situação de
vulnerabilidade social que enfrentam situação de rua ou residem em abrigos, ocupações e ou se
encontram em condição de refugiados. No Projeto as crianças encontram um espaço seguro, de
desenvolvimento humano pelo brincar e pelo esporte, onde uma equipe técnica formada por
educadores, assistentes sociais e psicólogos, oferecem um atendimento adequada, fortalecendo
vínculo com as famílias e colaborando para a formação cidadã dos adolescentes.

4 núcleos de atendimento | 279 crianças e adolescentes

ECA – Esporte e Cidadania em Ação
Atende crianças e adolescentes que residem em região de alta vulnerabilidade social
na região de Marsilac, Parelheiros e Barragem, extremo sul da Cidade São Paulo. No
Projeto as crianças encontram um espaço de desenvolvimento humano pelo brincar e
pelo esporte, onde uma equipe técnica formada por educadores e assistentes sociais,
oferecem um atendimento adequado, fortalecendo vínculo com as famílias e
colaborando para a formação cidadã dos adolescentes.

5 núcleos de atendimento | 685 crianças e adolescentes

Viver Melhor
O Projeto Atividade Física no Envelhecimento utiliza o método Águia - Desenvolvendo
Idosos Saudáveis, funciona como uma “escola” para ajudar idosos a melhorar seu
condicionamento físico e ter uma vida mais saudável. O projeto trabalhou com idosos
para melhorar sua força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade em região de alta
vulnerabilidade social na zona leste de São Paulo.

6 núcleos de atendimento | 506 idosos

IBKART
O projeto faz um paralelo de reflexão entre guiar um carro numa pista e guiar a vida no mundo. Tomar
a vida nas próprias mãos, com consciência, segurança, guiando na direção correta da justiça e da ética
é um grande desafio. Como numa corrida, é preciso conhecer as curvas, planejar seu percurso, ter
consciência de sua potência, mas lembrar que sem freio e firmeza no volante, podemos rodar, bater e
sair do traçado correto e parar no fim da fila. Além do kart, os educandos tem aulas de skate, grupo
com psicólogo e oficina de produção de brinquedos.

1 núcleo de atendimento | 96 crianças e adolescentes

MARATONA DE PRÁTICAS E RELATOS
Este projeto visa desafiar a equipe do Instituto Família Barrichello a sistematizar as aprendizagens
significativas do ano, que agregam valor e conhecimento ao trabalho desenvolvido. Além disso, foram
engajadas mais 3 organizações e feita uma parceria com professores da USP e UNICAMP que formam
uma comissão da análise. Os trabalho que obtém o melhor conceito foram apresentados em um
evento realizado em parceria com outras instituições, no CEPEUSP.

40 práticas sistematizadas | 80 participantes do evento

RODA DE CONVERSA
Este ação visa garantir um processo de capacitação de profissionais que atuam com esporte e
desenvolvimento humano, preparando educadores para construir processos didáticos pautados nos
princípios e valores do Instituto, bem como disseminar a metodologia de esporte para uma cultura de
paz, baseada nos 4 pilares da educação e na CNV – Comunicação Não Violenta.

55 encontros de capacitação| 30 educadores beneficiados

ESPORTE NA RUA
O Projeto Esporte na Rua para uma Cultura de Paz atendeu crianças e adolescentes que estão no
Centro da Cidade de São Paulo em situação de vulnerabilidade social que enfrentam situação de rua ou
residem em abrigos, ocupações e ou se encontram em condição de refugiados. Pelo brincar e pelo
esporte ofereceu um atendimento adequado, fortalecendo vínculo com as famílias e colaborando para
a formação cidadã dos adolescentes. Também foi possível publicar um livro, o Guia do Educador, que
hoje apoia o Instituto na disseminação de conhecimento em esporte para uma Cultura de Paz

4 Núcleos de atendimento| 350 participantes do evento

REMS
O Instituto foi reeleito para secretariar a REMS – Rede Esporte pela Mudança Social. A REMS reúne 116
organizações que atuam com esporte e desenvolvimento humano por meio de 3 eixos estratégicos:
Mobilização da sociedade, Representatividade e Advocacy e Gestão do Conhecimento. O instituto tem
o papel de articular e gerenciar a rede que possui um Conselho de Representantes e 5 coletivos
regionais espalhados pelo Brasil. Em 2018 foi realizado diversos eventos e um Congresso Internacional.

116 organizações | 450 mil pessoas atendidas

NOSSOS TÍTULOS
RECONHECIMENTO PÚBLICO DAS ATIVIDADES
O Instituto Família Barrichello possui os seguintes certificados e títulos:
✓ Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, outorgada pelo
Ministério da Justiça
✓ Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos – CEPDH, expedido pela Secretaria da Justiça
e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo

✓ Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
✓ Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE, expedido após longo e criterioso processo
de análise documental e contábil pela Corregedoria Geral da Administração, Casa Civil do Governo do
Estado de São Paulo
✓ Isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, reconhecida através de processo minucioso de análise documental pela Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo.
✓ Imunizado para o recolhimento de Imposto de Prestação de Serviços - ISS pela Prefeitura de São
Paulo.
✓ CENTS – Cadastro Municipal Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor
✓ CREF – Certificado do Conselho Regional de Educação Física. Validade
✓ Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Mogi Mirim – CONSELHO DO IDOSO

NOSSO TIME QUE ENTROU EM CAMPO EM 2018
Conselho Diretor
Presidente: Rubens Gonçalves Barrichello
Vice-presidente: Monica Blatyta
Bia Figueiredo
Fernanda Terracini
Marcelo Borges
Conselho Fiscal
Luiz Gatti
Felipe Giaffone
Maggie Peart
Diretor Executivo
William Fernando Boudakian de Oliveira
Equipe Técnica
Alberto Savério Cattucci Filho
Amanda Busch Rigo Neves Bezerra
Ana Luiza de Araújo Carrança
Andressa Abrunhosa Bertinato
Ariane Aparecida Lozada
Bruno Alexandre Ferreira
Camila de Souza Lacerda
Camila Andreotto Rossi
Cibele Barzaghi Toloi
Cibele Garcia Pereira
Claudio Roberto dos Santos
Cristiane Peixoto Marins Rocha
Danielle Kaminskas da Silva
Dayane Alves Silva
Eliane Cristiana da Silva
Elias Rodrigues Pereira da Silva
Felipe Ferreira de Brito Santos
Fernando Cesar de Maio Godoi
Francisco Wisley Gomes de Lima
Gildasio Januário de Souza
Giuliano Yazberk Raucci
Ivanise Helena Lopes dos Santos
Jérémie Nicolae Dron
Julio Cesar Alves dos Santos
Kawan de Campos Leal Duarte
Ketheleen Rodrigues Alcântara
Leidiane Delmondes Sommer
Leonardo Leão Lima Silva
Lilian Borges da Silva
Lucas Sousa da Silva
Lutfala Guardiola David
Maickon Jhons Ferreira Serra
Marilia Miraglia Duru
Natalia Araújo de Souza
Neusa Maria Ribeiro
Paula da Silva Ferreira Asbahr
Pedro Henrique Campos Mendes
Priscila Regina da Silva Loureço
Regina Helena Conceição
Reinaldo Dias Almeida
Tatiana Medina Boudakian
Thalia de Fatima Rodrigues Cunha

Instrutor de Kart
Coordenadora de Projetos
Coordenadora
Educadora Auxiliar
Educadora - Educação Física
Professor Educação Fisica
Estagiária
Educadora Auxiliar
Gerente de Projetos
Educadora - Educação Física
Analista Administrativo
Supervisora Técnica
Educadora Auxiliar
Gerente de Projetos
Educadora
Professor Educação Física
Professor Educação Física
Educador
Auxiliar Administrativo
Coordenador de Projetos
Instrutor de Kart
Assistente Social
Coordenador de Projetos
Supervisor Administrativo
Estagiário
Estagiária
Auxiliar de Educador
Educador Auxiliar
Assistente Social
Auxiliar de Educador
Auxiliar de Educador Geral
Professor Educação Física
Educadora
Psicóloga
Professor Educação Física
Supervisora de Monitoramento e Avaliação
Estagiário
Supervisora Técnica
Professor Educação Física
Educador - Educação Física
Assessoria de Comunicação
Estagiária

FONTE DOS RECURSOS 2018
% das Fontes de Financiamento
realizado em 2018
TOTAL(Lei de
Incentivo)

27%
73%

TOTAL(Recursos
próprios)

Recursos próprios

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUITO OBRIGADO PELA PARCERIA

AGRADECEMOS DE CORAÇÃO
Para manter o foco em sua missão o Instituto Família Barrichello vem buscando a
sustentabilidade de forma transparente visando a otimização ao máximo dos recursos
empenhados com destaque para as seguintes empresas e organizações que estão
contribuindo.
Agradecemos a cada pessoa e empresa por apoiar a nossa causa.

Patrocinadores:

Apoio:

Parceiros:

Endereço para contato
Av. Nações Unidas, 18.801, 12º andar, Conj 1217
CEP: 04795-100
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Telefone: +55 (11) 5506-7200
Para contato com Assessoria de Imprensa
Agência: agênciamam
Telefone: +55 11 3881-8882 ramal 28
E-mail: contato@agenciamam.com
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