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Somos uma associação de d i re i to  pr ivado sem f ins
lucrat ivos fundada em junho de 2017 com a missão de
erradicar  a  cu l tura  da orfandade e  capaci tar  as
próximas gerações para  que se jam formadas por
c idadãos emocionalmente  saudáveis  e  espi r i tua lmente
maduros que exerçam l iderança t ransformacional  onde
est iverem.

Possuímos f rentes  de atuação em diversos campos
socia is  e  buscamos estruturar  parcer ias  e  cr iar  pontes
com setores que cooperem com o cumpr imento de nossa
missão,  for ta lecendo nossas ações e  pro jetos por  meio
de recursos mater ia is ,  in te lectuais  e/ou humanos.

Sobre o INCEC



Erradicar  a  cu l tura  da orfandade e  empoderar  as
próximas gerações para  que se jam formadas por
c idadãos emocionalmente  saudáveis  e
espi r i tua lmente  maduros.

Missão

Visão
Uma geração de c idadãos,  que exerçam l iderança
transformacional  onde est iverem.

Valores
Forta lec imento dos v ínculos fami l iares        
S ina l ização do re ino de Deus 
Compromisso com o pobre  e  vu lnerável        
Re lac ionamentos t ransformadores    
In tegr idade
Excelência
Transparência
Cul tura  de paz
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Somos uma inst i tu ição de portas  abertas .  Nosso je i to  de  ser  e  de  fazer  as
coisas passa sempre por  pr inc íp ios  c laros e  inegociáveis  ta is  como:
t ransparência ,  t rabalho s istêmico em rede ,  responsiv idade ,  cr iat iv idade
part ic ipat iva  e  autonomia responsável .  

Buscamos fazer  tudo o  que fazemos pautados em uma governança humana
e ef icaz  com base em informações c laras  e  prec isas com part ic ipação
cidadã.

Desta  forma,  at ravés de nossos programas e  pro jetos buscamos promover
o engajamento em prol  da  c idadania ,  para  que nossos colaboradores e
atendidos se jam cont inuamente  protagonistas  de novas ações e  pol í t icas
públ icas para  o  bem do ser  humano e  de seu meio.

Gestão
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Mensagem do 
Presidente
E ve io  2021!  Quando esperávamos que a  pandemia se
diss ipar ia  e  tudo vol tar ia  ao normal ,  t ivemos que t ransi tar
no a l fabeto grego de a l fa  a  ómicron ,  com as muitas
var iantes  do v í rus  da COVID-19.  Respi ramos esperança e
fé  e  avançamos nos desaf ios  de cumpr i r  nossa missão
inst i tuc ional .  D iante  deste  quadro ,  nos debruçamos
novamente  para  rev isarmos nosso p lanejamento
estratégico.  F izemos uma verdadei ra  autópsia  em nosso
estatuto  socia l  para  medirmos a  convergência  entre  o  que
declaramos nele  e  o  que estávamos real izando.  O
resul tado fo i  uma aderência  de mais  de noventa  por  cento ,
graças a  Deus ,  mesmo com todos os obstáculos impostos
pela  pandemia.  V imos,  porém,  a  necessidade de
ajustarmos o  foco e  decid imos que era  hora  de
organizarmos nossos pro jetos socia is  a l inhados e
subordinados a  programas para  v iabi l izar  uma melhor
gestão e  desempenho.  Isso nos levou a  e legermos dois
e ixos de atuação:  Famí l ia  e  Trabalho.  Ident i f icamos os
valores  correspondentes a  e les :  Pertencimento e
Autonomia ,  respect ivamente.  Nomeamos,  então ,
programas representantes dos dois  e ixos:  PERTENCER E
PESCAR e  t rabalhamos no a l inhamento de nossa agenda de
forma a  manter  o  foco a justado nestes dois  e ixos.

".. sejam firmes,
inabaláveis.." 
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Mensagem do 
Presidente
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No e ixo Trabalho avançamos na parcer ia  com o SEBRAE,  apresentando proposta  para

implantação da metodologia  4  A ’s  para  promover  o  empreendedor ismo socia l  e  constru i r

autonomia responsável  aos atendidos pelos nossos pro jetos e  às  comunidades por  nós

assist idas.  Mergulhamos fundo no Consórc io  para  Inc lusão Produt iva ,  uma ar t icu lação entre

SEBRAE e  FGV,  assumindo protagonismo nas regiões Centro  e  Sul  de  São Paulo.  

Seguimos f i rmes com o nosso lema de "pensar  grande,  começar  pequeno e  fazer  logo"  .  Nossas

expectat ivas estão a l tas  quanto ao ano de 2022.  Para  nós e le  será  o  tempo para  consol idarmos

as ações e  prepararmos o  InCEC para  ser  uma das cem melhores ONGs para  se  invest i r  em 2023.

Aos nossos invest idores e  parcei ros ,  nossa imensa grat idão!

Aos voluntár ios  que doam sua v ida para  que outros tenham v ida ,  não há palavras que possam

agradecer  tamanha demonstração de amor.

À nossa d i retor ia  e  conselho f iscal  meu agradecimento especia l  por  colocarem os ombros ao

lado dos meus.

Ao nosso Deus ,  toda a  honra  e  a  g lór ia  sempre!

A pr imeira  conquista  resul tante  deste  a juste  fo i  no e ixo famí l ia ,  quando fomos contemplados

com o edi ta l  do Pro jeto  Pi loto  Reconecte ,  um programa do governo federa l  de  competência  do

MMFDH/SNF para  apl icarmos of ic inas para  360 famí l ias  com cr ianças e  adolescentes entre  9  e

14 anos.  A lém disso ,  conquistamos o  regist ro  no CMDCA -  Conselho Munic ipal  da  Cr iança e  do

Adolescente  e  o  CENTS (Cadastro  Único de Ent idades do Tercei ro  Setor) .  Por  f im,  o  Pro jeto

Refúgio  conquistou o  Selo  Munic ipal  de  Di re i tos  Humanos e  Divers idade 4a.  edição e  o  prêmio

de reconhecimento Teologia  Migrante  em Ação promovido pela  Tearfund.  

".. o vosso trabalho
não é vão.." 
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8.137
Atendimentos

Refúgio
37.3%Ação Solidária

21%

Casa da Família
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9.6%
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Conta de Novo
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Dados Demográficos
Gênero

Faixa Etária

Religião

Estado Civil

Feminino
61.5%

Masculino
38.5%

Cristã/Evangélica
51.5%

Não declarada
23.3%

Católica
13.5%

Outras
5.5%Ateus/Agnósticos

2.9%
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Refúgio

Atendimentos:
3.034
Pessoas Atendidas:
230
Voluntários Envolvidos:
52

Desde 2017 o projeto existe com o objetivo de acolher
migrantes e refugiados (pessoas em deslocamento
forçado) por meio de diversas iniciativas que visam
facilitar o processo de adaptação às novas vidas no
Brasil, promover o acesso aos direitos que possuem e
a integração de cada um de forma efetiva em nossa
sociedade. 
Para isso, são oferecidos pelo projeto: aulas de
português em diversos níveis (integração, básico,
intermediário e conversação, além de uma turma
especial para as crianças), cursos profissionalizantes,
elaboração de currículo e indicações para
oportunidades de trabalho com acompanhamento
contínuo, orientação jurídica, suporte psicológico,
orientação financeira, palestras sobre temas de
interesse ao público atendido e  oficinas diversas.



Conta de Novo
O Projeto Conta de Novo busca influenciar e
direcionar pessoas interessadas no processo adotivo,
quebrando paradigmas e desmistificando medos e
preconceitos.

Para isso, são promovidas palestras com
profissionais na área da saúde, do direito e do serviço
social, que orientam a todos sobre os diferentes
aspectos da temática da adoção - em especial, os
interesses da criança e do adolescente .

O Conta de Novo encoraja e age para promover a
construção de famílias por meio de laços de afeto.

Pessoas Atendidas:
185
Voluntários Envolvidos:
07

13
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Bora Criança
O Projeto Bora Criança tem por objetivo oferecer
acolhimento a crianças e adolescentes que tiveram
seus vínculos protetivos rompidos por situações de
violência e de vulnerabilidade com seus principais
cuidadores e, portanto, hoje residem em centros de
acolhida até que os vínculos sejam restaurados ou
sejam encaminhados para adoção por novas famílias. 

Para isso, o projeto promove encontros semanais nos
SAICAs por meio de uma equipe de voluntários que
propõe diversas atividades socioeducativas que
promovam integração e cuidado mútuo, além de
fornecer apoio psicológico visando o fortalecimento
tanto das emoções quanto da espiritualidade por meio
de muito diálogo.

Atendimentos:
389
Pessoas Atendidas:
45
Voluntários Envolvidos:
30



Casa da Família
A Casa da Família nasceu em 2016 com a visão de
fortalecer os vínculos familiares por meio de
relacionamentos saudáveis. 

Para isso, o projeto oferece atendimento gratuito via
psicoterapia, terapia sistêmica e/ou psicopedagogia
com profissionais voluntários especializados visando
diminuir o sofrimento psíquico das pessoas, aumentar
a autoestima de cada um e fortalecê-los no
enfrentamento de suas dificuldades. 
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Atendimentos:
1.368
Pessoas Atendidas:
89
Voluntários Envolvidos:
21
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aM'ai

Atendimentos:
583
Pessoas Atendidas:
68
Voluntários Envolvidos:
44

O Projeto aM'ai tem  por objetivo promover a gestantes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica uma
gestação responsável e saudável.

Para isso, são promovidos às futuras mães 11
encontros semanais em que são abordados e
discutidos temas relacionados à gestação e à
maternidade, tais como "A importância do Pré-Natal",
"Nutrição da Mãe", "Planejamento Familiar", "A
Importância do Aleitamento Materno" e "Aspectos
Psicológicos da Gravidez", dentre outros.

O projeto visa promover a autovalorização das
participantes, o resgate de sua autoestima, o incentivo
aos estudos e o ensino de técnicas artesanais  e dicas
de moda, beleza e culinária, de modo a contribuir para
uma melhor qualidade de vida para elas e seus filhos.

Por fim, o aM'ai promove também palestras de
empreendedorismo e oficinas para prover alternativas
de auxílio no sustento das famílias, incentivando essas
mães a ficarem mais tempo em casa com seus filhos.
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Programa PESCAR
Promovendo Empreendedorismo Social e Construindo
Autonomia Responsável: 

Programa social que visa promover formações
empreendedoras somadas a acompanhamento
individualizado, viabilizar o acesso ao microcrédito e a
mentores, tendo por objetivo final a autonomia. O
público alvo envolve tanto pessoas já atendidas pelo
InCEC quanto outros potenciais usuários ainda
externos, com o intuito de garantir-lhes acesso às
diversas políticas públicas já existentes no âmbito do
empreendedorismo e da geração de renda.

Atendimentos:
90
Pessoas Atendidas:
40
Voluntários Envolvidos:
2
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Pense Sustentável
Esta é uma iniciativa que visa criar e desenvolver
ações criativas e colaborativas a fim de conscientizar
e implementar o cuidado dos espaços comuns da
região do entorno do INCEC, promover reflexões sobre
geração de resíduos e sua destinação correta,
fomentar oportunidades de apreciação da cidade e
seus espaços naturais e promover o desenvolvimento
comunitário sustentável da população em geral.

Voluntários Envolvidos:
9
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VilArte
O projeto VilArte é o braço social do INCEC Artes - a
escola de artes do instituto (música, dança, artes
plásticas e teatro) - que visa democratizar o acesso às
artes e à cultura por meio do oferecimento gratuito de
aulas de iniciação artística, canto coral, dança e
teatro.

Ao longo de 2021 foi realizado um piloto do projeto
com 13 adolescentes da comunidade Mário Cardim na
região da subprefeitura de Vila Mariana.

Voluntários Envolvidos:
1
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RECEBIDOS: 46 toneladas
-38 ton de alimentos
- 8 ton de produtos de limpeza e
higiene

DOADOS: 46 toneladas
- 38 ton de alimentos
- 8 ton de produtos de limpeza e
higiene

AÇÃO SOLIDÁRIA

Desde o início da pandemia de COVID19 no Brasil, o  INCEC tem feito a Ação
Solidária com o objetivo de suprir as necessidades mais básicas de brasileiros e
migrantes em situação de vulnerabilidade, especialmente em função da perda ou
suspensão de contratos de trabalho e renda, por consequência. A partir da
doação de itens de alimentação, higiene e limpeza, foram montadas cestas e
kits distribuídos em toda a grande São Paulo entre 679 famílias das
comunidades do entorno do INCEC e dos projetos.

Realizações

Foram doados ao longo de todo o ano

1.646 cestas de alimentos e e
kits de higiene e limpeza 

2.716 pessoas atendidas
1.616 atendimentos realizados

CONQUISTAS ESPECIAIS
Em jan/21 o INCEC conseguiu se cadastrar no CENTS (Cadastro Único de
Entidades do Terceiro Setor), fundamental para parcerias com a
prefeitura. Em set/21 foi a vez de celebrar a conquista do registro no
CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente), que abre
muitas portas para apresentação de propostas em editais municipais e
difusão de nossas iniciativas. Em out/21 o Refúgio conquistou o "Selo
Municipal de Direitos Humanos e Diversidade – 4ª edição" da Prefeitura
de São Paulo na categoria de trabalho com "Pessoas Imigrantes",
atestando o comprometimento do instituto com a inserção no mercado de
trabalho como meio para a promoção da igualdade em direitos ao permitir
que as pessoas vivam com dignidade e respeito e construam sua noção
de cidadania. Em dez/21 o projeto também ganhou o prêmio "Teologia
Migrante em Ação" promovido pela Tearfund.
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Realizações
AÇÃO DE INVERNO
Durante o inverno houve semanas de frio intenso em São Paulo
e grande parte das famílias de migrantes e refugiados atendidas
pelo projeto Refúgio não estava preparada para enfrentá-lo. Foi
feita uma campanha especial para arrecadação de roupas,
meias e cobertores. Aproximadamente 52 famílias (187
pessoas) foram beneficiadas por meio dessas doações e
puderam passar o inverno com mais conforto e menor
exposição.

AÇÃO ESPECIAL DE NATAL
A Ação Especial de Natal levou a 23 crianças atendidas
pelo projeto Refúgio um kit de Natal muito especial e
cheio de amor incluindo roupa, calçado, brinquedo e
guloseimas. Isto só foi possível graças a 14 doadores
que decidiram acolher cada uma dessas crianças com
muito carinho e zelo neste segundo natal de pandemia.  

MOSTRA INCEC ARTES
Para encerrar as aulas de nossa escola de artes e música com
muita alegria e motivação para 2022, os alunos de todas as
modalidades prepararam apresentações especiais para
familiares e amigos  participantes como espectadores da 1ª
Mostra INCEC Artes em 11 de dezembro. 

O evento foi uma imersão artística das mais diversas vivências
criativas envolvendo a sinergia artística do teatro, dança e
música. Em tempos de tantos desafios, encontrar esperança e
crescimento por meio da cultura e da arte é muito inspirador e
encorajador. Parabéns a todos os professores e alunos do
INCEC Artes!
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Realizações
VIABILIZAÇÃO DE ACESSO À CULTURA
Por meio de parceria estabelecida com o Instituto Arthium, o
INCEC viabilizou a ida de 50 crianças e adolescentes de 03
SAICAs atendidos pelo projeto Bora Criança juntamente com
educadores e adultos por eles responsáveis ao Teatro Renault
para assistir o espetáculo "Charlie e a Fantástica Fábrica de
Chocolate". Foi uma experiência que despertou em muitos deles
o interesse e a curiosidade sobre as artes e memórias que
permaneceram por muito tempo!

SEMANA DE IMPULSIONAMENTO AO
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Nos dias 29 e 30 de novembro o INCEC promoveu por
meio do programa PESCAR a 1ª Semana de
Impulsionamento ao Trabalho e Empreendedorismo,
visando aproximar as pessoas de oportunidades de
trabalho e geração de renda. O INCEC contou com a
presença dos parceiros CATe, CIEE, Fundação Paulistana
e ADESAMPA para proporcionar atendimento a todos os
cidadãos que tivessem interesse em oportunidades de
trabalho na região da Vila Mariana, elaboração de
currículos e dicas de entrevistas, além do suporte a
empreendedores .

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SEU CHIQUINHO
VILLANO (VILA MARIANA)
No mês de setembro o INCEC promoveu por meio do projeto
Pense Sustentável a revitalização da Praça Seu Chiquinho
Villano, que leva o nome de uma pessoa muito importante na
história do bairro onde nossa sede se localiza. Foi um evento
muito especial para ouvir da família do Seu Chiquinho um pouco
mais da história do nosso entorno, além de colocar a mão na
massa para cuidar deste espaço com muito zelo e carinho. Foi
maravilhoso ver pessoas de gerações diferentes sendo
impactadas através de iniciativas de cuidado com o meio
ambiente e percebendo a importância da sustentabilidade de
nossas ações e formas de viver.



Finanças 
Receitas R$ 1.468.077,46

Despesas  R$ 1.480.737,66
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Custo dos Projetos
Projeto
Refúgio 
aM'ai
Conta de Novo
Bora Criança
Casa da Família
DOT
Ação Solidária
PESCAR
Pense Sustentável
VilArte
Total
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Custo Fixo¹
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,03
R$    61.511,04
R$ 615.110,31

Custo Variável²
 R$  88.070,04
 R$  48.607,09
 R$  12.333,95
 R$  49.636,36
 R$  68.454,55
 R$        -
 R$ 197.520,00
 R$   16.909,09
 R$     7.889,45
 R$        -
 R$ 489.420,54

Custo Total
R$   149.581,07
R$   110.118,12
R$     73.844,99
R$   111.147,39
R$   129.965,58
R$     61.511,03
R$   259.031,03
R$     78.420,12
R$     69.400,49
R$     61.511,04
R$1.104.530,85

%
13,5%
 10,0% 

6,7%
11,7%
10,0%
5,6%

23,5%
7,1%
6,3%
5,6%

100,0%

¹ rateio de forma igual entre todos os projetos. ² Atendido em sua totalidade por trabalho voluntário no caso dos projetos
(exceto DOT) e por doações no caso da Ação Solidária.



Parceiros
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Como fazer parte?
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DOANDO:

Banco Itaú 

Banco Santander 

Chaves PIX: 

CNPJ 30.231.366/0001-32
Instituto Cristão de Ensino e Cultura

Agência 0775 | Conta corrente 19051-5

Agência 4616 | Conta corrente 13003850-3

30231366000132 - Santander
tesouraria@incec.org.br - Itaú

TORNANDO-SE VOLUNTÁRIO:

INDICANDO/DIVULGANDO:
Você pode nos ajudar a cumprir nossa missão
indicando o INCEC e divulgando este relatório para
seus amigos, familiares e/ou empresas de sua rede
de relacionamento :)

INCEC: administracao@incec.org.br
aM'ai: amai@incec.org.br
Bora criança: boracrianca@incec.org.br
Casa da Família: casadafamilia@incec.org.br
Conta de Novo: contadenovo@incec.org.br
PESCAR: pescar@incec.org.br
Refúgio: refugio@incec.org.br

Se quiser se juntar ao INCEC e/ou seus projetos ou
mesmo saber mais sobre o que temos feito,  ligue
para (11)5082-3628 ou envie um email para:


