SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
MENSAGEM DOS FUNDADORES
A FUNDAÇÃO LAMB WATCHERS
Quem Somos, Atuação
Missão, Valores, Em quê cremos
Aspirações

NOSSAS CAUSAS

Por quem estamos aqui
INAPE – Instituto Noitikos de Apoio ao Ensino

APRESENTAÇÃO
Apresentamos, com enorme satisfação, aos
patrocinadores, parceiros e amigos (stakeholders) os resultados das operações da
Fundação Lamb Watchers, desde sua fundação, em 2014, até o ano de 2020.

Com grande orgulho e satisfação, chegamos
DDFXPXODQGRGHEHQHÀFLiULRV
com investimentos da ordem de 4 milhões de
reais de recursos privados desde sua inauguração. Recursos que mesmo em meio aos
GHVDÀRV GD SDQGHPLD GR &RYLG IRUDP
Esse documento reproduz a essência e os mantidos na íntegra.
anseios de seus fundadores, Ulisses e Cidoca Sabara, cuja missão em fomentar e $ )XQGDomR VHJXH ÀUPH QR VHQWLGR GH DPdesenvolver empreendimentos de inclusão pliar seu alcance pela replicabilidade e essocioeducacional de crianças, adolescentes calabilidade dos seus projetos e programas,
e jovens em situação de vulnerabilidade considerando que, dentre tantos outros fatosocioeconômica, tornou-se, mais que uma res também importantes, a falta de alimencausa, um compromisso permanente de tação, de abrigo e de relações sociais sautransformação de vidas, compreendidas no GiYHLVQDLQIkQFLDDGROHVFrQFLDHMXYHQWXGH
seu contexto social, ambiental e cultural.
gera um sem número de incertezas, neutralizando a esperança de um futuro melhor.
Atuando em parceria com Organizações
Sociais especializadas e apoiadas direta e $WXDQGR FRP SURÀFLrQFLD QD GHIHVD GD FLsistematicamente em alguns casos (1 e 2) dadania (accountability), com integridade
e indiretamente em outras (3), a Fundação e consistência na aplicação dos recursos,
contribui para o desenvolvimento de estra- atestados anualmente pelo Ministério Públitégias e tecnologias sociais em regiões de co (transparency), acreditamos que podemos
extrema vulnerabilidade social em localiza- contribuir para uma sociedade justa, humações as mais distintas:
QDLJXDOLWiULDHSURWDJRQLVWDHPVHXVGHVDÀRVHQYROYHQGRWRGRVRVDJHQWHVSRVVtYHLVQR
1 - São Paulo – Cidade Ademar - inclusão alcance desse objetivo (advocacy).
educacional para jovens e adolescentes
FRPWUDQVWRUQRVHGHÀFLWGHDSUHQGL]DJHP Seguiremos, então, com parcerias sólidas
– Inape – Instituto Noitikos de Apoio ao En- e sinérgicas, enfrentando os dilemas atuais
sino;
e futuros, com a disposição de promover a
2 - Curimatá – região do semiárido do Piauí inclusão e o desenvolvimento das novas ge- inclusão educacional e programas de ge- UDo}HV FRP YLVWDV D YHUHPQDV ÁRUHVFHU GH
ração de emprego e renda – Pace – Projeto forma digna e próspera.
Água Cidadania e Ensino;
3 - Nepal, situado no sudoeste da Ásia LQFOXVmRHGXFDFLRQDOHFRPEDWHDRWUiÀFR
humano e exploração de crianças e adolescentes – Meninas dos Olhos de Deus.
Somadas a este tipo de ação há contribuições pontuais, tendo sempre como objetivo
principal o alcance dos mais necessitados
em localizações também diversas como o
Estado do Pará – Creche Cordeirinhos e
Portugal – Colégio Semear.

Wellington Santos Rodgério – Diretor Presidente

MENSAGEM DOS FUNDADORES
Dar origem à Fundação Lamb Watchers, em
2014, foi a concretização de compromissos
de vida com os quais, ao longo da nossa
jornada, nos envolvemos e investimos por
muitos anos, seja no enfrentamento da desigualdade social, seja na transformação educacional, dando resposta aos dilemas enIUHQWDGRVHPUHJL}HVDOWDPHQWHYXOQHUiYHLV
com o principal objetivo de servir àqueles
que mais necessitam.
1RVVDV DWLYLGDGHV VH GHVHQYROYHP HP iUHas de grande fragilidade sociocultural e
ambiental, ocorrendo em grandes centros,
como a cidade de São Paulo, ou em comuQLGDGHVFDUHQWHVGR6HUWmR6HPLiULGREUDVLleiro, avançando fronteiras de nosso país de
origem para alcançar diferentes regiões do
PXQGRFRPRR6XGRHVWH$VLiWLFR
É o desejo por combater a vulnerabilidade
social e a escassez de recursos vitais em uma
nova realidade de equidade de oportunidades e bem-estar que nos move diariamente.
As crianças e os adolescentes são os princiSDLVEHQHÀFLiULRVGDVQRVVDVDo}HVTXHVH
baseiam no entendimento de que o acesso
DRV UHFXUVRV EiVLFRV H GH GLUHLWR GH WRGRV
os seres humanos, como o cuidado com a
saúde, a alimentação adequada, a educação de qualidade e a vivência da cultura,
são fundamentais para o desenvolvimento
de uma sociedade mais justa e mais próspera. O atendimento a essas pessoas acaba
estendendo-se aos seus familiares, em um
salutar e positivo efeito social.
Acolhimento e amor são fundamentais para
RGHVHQYROYLPHQWRLQWHOHFWXDOGHYXOQHUiYHLV
Com essa disposição interior nós abordamos
HTXHUHPRVLQÁXHQFLDUSDUDREHPRVQRVVRV
DPLJRV H OHYiORV D DSRLDU QRVVRV SURMHWRV
que visam:

- A inclusão escolar de crianças e adolescenWHVFRPGHÀFLrQFLDLQWHOHFWXDORXGLÀFXOGDGH
de aprendizagem, por meio do estímulo da
capacidade cognitivo-comportamental, preenchendo as lacunas do desenvolvimento, a
ÀP GH SRGHUHP DFRPSDQKDU RV FRQWH~GRV
acadêmicos;
- A reinserção social de crianças e adolesFHQWHV YtWLPDV GR WUiÀFR RX GD H[SORUDomR
KXPDQDHVH[XDO
 $ SURPRomR GR DFHVVR j iJXD SRWiYHO j
SURGXomRGHDOLPHQWRVDRHQVLQREiVLFRjV
interações culturais e às oportunidades de
geração de renda para as famílias.

Com muita satisfação publicamos os resultados destes primeiros anos de nossas ativiGDGHV R TXH SHUPLWLX DOJXQV VLJQLÀFDWLYRV
LPSDFWRV WDLV FRPR EHQHÀFLiULRV H
tecnologias sociais implementadas com escalabilidade e reprodutibilidade para tornar
nosso alcance ainda maior.
Convidamos você a se unir às nossas cauVDVDSRLDQGRÀQDQFHLUDPHQWHRXSRUPHLR
do voluntariado, para fazermos diferença na
vida de muitas crianças e adolescentes que
terão suas vidas e histórias marcadas pela
VLPSOHV PDV VLJQLÀFDWLYD DWLWXGH GDTXHles que realmente se importam e decidiram,
FRPRQyVHQ[HUJiODV ZDWFKHUV 

8OLVVHV6DEDUi

0DULD$SDUHFLGD6DEDUi

(PSUHViULR)XQGDGRUGD)/:H6'*
Pioneer ODS 15.

Mestre em Comunicação e Letras com
Especialização em Psicopedagogia

A FUNDAÇÃO LAMB WATCHERS
Quem somos
Desde 2014, a Fundação Lamb Watchers
se dedica a apoiar diferentes instituições e
projetos diretamente envolvidos com a erradicação da desigualdade social por meio
de iniciativas focadas em pessoas que vivenciam diversas situações de vulnerabilidade.
Tendo como principal objetivo servir àqueles
que mais necessitam, nossas atividades permeiam os locais de maior fragilidade do nosso país de origem, o Brasil, como as comunidades do Nordeste, e avançam as fronteiras
SDUD H[SORUDU GLIHUHQWHV UHJL}HV GR PXQGR
FRPRRVXGRHVWHDVLiWLFRSRUH[HPSOR

Atuação
As crianças e os adolescentes são os princiSDLV EHQHÀFLiULRV GH QRVVDV Do}HV TXH VH
baseiam no entendimento de que o acesso
DRVUHFXUVRVEiVLFRVHGHGLUHLWRGHWRGRVRV
seres humanos, como o cuidado com a saúde, a alimentação adequada, a educação de
qualidade e a vivência da cultura, são fundamentais para o desenvolvimento de uma
sociedade mais justa e mais próspera. O
atendimento a essas pessoas acaba estendendo-se aos seus familiares, em um salutar
e positivo efeito social.

Missão

Visão

Fomentar e desenvolver empreendimentos de
inclusão socioeducacional de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

Viabilizar que crianças, adolescentes e jovens, bem como suas famílias, em situação
GH YXOQHUDELOLGDGH VRFLDO SRVVDP ÁRUHVFHU
de forma digna e próspera por meio do protagonismo social.

Em quê cremos

Respeito mútuo

Honestidade

Equidade e justiça

Transparência

Autonomia

Responsabilidade
social

Espírito
empreendedor

Valorização da
biodiversidade

Aspirações

Transformação

(QFXUWDPRV DV GLVWkQFLDV HQWUH DV SHVVRDV
em situação de vulnerabilidade e o acesso
aos serviços que têm como direito enquanto
cidadãos, como a moradia, o conhecimento,
R WUDEDOKR H D H[SUHVVmRGH VXDV FUHQoDV H
pensamentos.

Cidadania

Fornecemos apoio para que pessoas fragiOL]DGDV SRU GLIHUHQWHV FLUFXQVWkQFLDV VHMDP
respeitadas, empoderadas e tenham consciência de seu valor para a sociedade.

Dignidade

Buscamos equilibrar a realidade ao investir
no desenvolvimento de pessoas com históriFRVGHYLGDGHVDÀDGRUHVHTXHQmRWLYHUDPD
RSRUWXQLGDGHGHH[SORUDUVHXSRWHQFLDOWHQdo em vista, ainda, a sua própria capacidade
GHLPSXOVLRQDURVFRQWH[WRVGHRQGHYrP

NOSSAS CAUSAS
Por quem estamos aqui.
É o desejo por transformar a vulnerabilidade
social e a escassez de recursos vitais em uma
realidade de equidade de oportunidades e
bem-estar que nos move diariamente.
Conheça os projetos que apoiamos e
junte-se a essa corrente de solidariedade:

INAPE- Nossos Resultados

Projeto Areté - objetivos, diferenciais
e público-alvo
&RP R REMHWLYR GH RIHUHFHU DWLYLGDGHV H[tracurriculares planejadas contando com o
apoio de uma equipe especializada, o Projeto
Areté surgiu em março de 2017 e se tornou
um dos principais projetos do INAPE - Instituto Noitikos de Apoio ao Ensino.

O que busca alcançar
O Projeto Areté busca melhorar a capacidade de aprendizado e desenvolvimento de
cada aluno como:
• Aumentar a autonomia para os estudos em
ambiente escolar e familiar;
• Melhorar a compreensão de regras e orientações nos aspectos comportamentais;
• Desenvolver os avanços nos aspectos da
alfabetização em leitura e escrita.

Principais Objetivos
$WUDYpV GDV DWLYLGDGHV H[WUDFXUULFXODUHV R
projeto tem o objetivo de desenvolver a capacidade cognitiva, motora, social e cultural
de cada jovem, além de desenvolver as habilidades acadêmicas e sociais de maneira
interativa e participativa, e proporcionar um
tempo de qualidade para os alunos, com atividades educativas, prazerosas e de estímulos cognitivos.

Público-Alvo
O público-alvo do Projeto Areté é bastante
HVSHFtÀFR
• Crianças e adolescentes (de 6 a 17 anos)
FRPGLÀFXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHPPDWULFXladas no ensino regular, que são encaminhadas pelas escolas com demandas psicopedagógicas;
• Crianças e adolescentes que necessitam de
acompanhamento especializado para a inclusão escolar;
&ULDQoDVHDGROHVFHQWHVTXHVHEHQHÀFLDP
de atividades de socialização e rotina, buscando benefícios escolares.
Uma a cada dez crianças possui problemas
de aprendizagem, os mais comuns são:
7UDQVWRUQRGHGHÀFLWGHDWHQomRHKLSHUDtividade;
'LVOH[LD
• Discalculia;
'LVJUDÀD
'LVRUWRJUDÀD
• Problemas emocionais.

Áreas de Atuação
• Psicoterapia – Promove o equilíbrio emocional e o desenvolvimento psicológico sauGiYHO 7UDEDOKD DV TXHVW}HV FRPSRUWDPHQtais que interferem na aprendizagem e nos
relacionamentos sociais;
• Psicopedagogia – Otimiza a vida do aluno,
orientando e organizando os estudos através de técnicas que facilitam o processo de
aprendizagem;
• Fonoterapia – Trabalha prevenção, avaliação e tratamento de problemas na fala, leitura, escrita e audição. São problemas que
afetam diretamente o aprendizado;
3VLFRPRWULFLGDGH²$X[LOLDDVFULDQoDVTXH
possuem problemas motores, como a lateralidade, organização espacial e temporal,
FRRUGHQDomRPRWRUDHÀQDQRomRFRUSRUDO
• Neuropsicopedagogia – Leva em consideração uma abordagem mais ampla e direcionada aos fatores relacionados à aprendizagem, como a memória e atenção. Engloba
os aspectos emocionais, cognitivos e motores.

Diferenciais
Avaliações em equipes multidisciplinares são
realizadas para demonstrar o andamento do
desenvolvimento de cada criança. Com isso,
RVSDLVRXUHVSRQViYHLVSRGHPDFRPSDQKDU
através do relatório de Atendimento Educacional Especializado o desempenho dos jovens.
Além disso, o projeto disponibiliza refeições
GLDULDPHQWH RV SURÀVVLRQDLV UHVHUYDP XP
WHPSRSDUDDX[LOLDUDVFULDQoDVQDVOLo}HVGH
casa, e periodicamente, realiza passeios culturais.

Espaços de Aprendizagem
A estrutura oferece espaços que desenvolvem
habilidades em atividades como:
• Musicoterapia – Aprendizado através da
música, poesias e ritmos misturados com elementos divertidos e diferenciados;
• Judô – Ajuda a desenvolver a coordenação
motora, disciplina, espírito de equipe e conGXWDVGHDXWRQRPLDHDXWRFRQÀDQoD
&XOLQiULD²8PDDWLYLGDGHGLIHUHQFLDGDSRU
UHODFLRQDUDSUHQGL]DGRGHPDWHPiWLFDSRUtuguês e inglês, enquanto aprendem receitas
IiFHLVGHPRGRH[SHULPHQWDO
&LQHPD²$SUHVHQWDomRGHÀOPHVFXOWXUDLV
e lúdicos;
• Festas – Divertimento em meio ao aprendizado é fundamental;
• Passeios Culturais e Lazer – Passeios periódicos para sair da rotina.
O Projeto Areté é uma importante ferramenta
para o desenvolvimento completo das crianças através de atividades prazerosas que estimulam a cognição e as habilidades.

ARETÉ- Nossos Resultados

PACE- Nossos Resultados
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- Meninas dos Olhos de Deus
(relatos da própria organização)

Localizada na cidade de Kathmandu, no NeSDOSDtVGRVXGRHVWHDVLiWLFR´0HQLQDVGRV
Olhos de Deus” é uma instituição que trabalha com a reinserção social de crianças e
DGROHVFHQWHVYtWLPDVGRWUiÀFRRXGDH[SORUDomRKXPDQDHVH[XDO1DVTXDWURFDVDVTXH
abrigam as vítimas resgatadas, a iniciativa
promove condições dignas de moradia e aliPHQWDomR VDXGiYHO SDUD TXH WRGDV WHQKDP
RVUHFXUVRVEiVLFRVGHTXHSUHFLVDPSDUDUHtomar os estudos e se desenvolverem culturalmente em uma escola que também integra
as ações da organização, além de atender os
membros da comunidade local.
Com o objetivo de prevenir novos casos, o
projeto ainda distribui bolsas de estudos para
moradores de lugares mais afastados da região do Himalaia e elabora conteúdos com
D SDUWLFLSDomR GDV SHVVRDV TXH Mi DWHQGHP
tendo em vista a sensibilização da sociedade
para esse grave problema.

Nossas casas
Para esse trabalho, contamos com quatro
casas de acolhimento, onde as meninas são
recebidas com muito carinho e vivem em
um ambiente familiar. Sempre dizemos que
não somos uma simples organização, mas
uma família, cujo objetivo é prover espeUDQoDFRPSDL[mRGLJQLGDGHHDOHJULDSDUD
as nossas crianças. Não recebemos apenas
PHQLQDV YtWLPDV GR WUiÀFR KXPDQR PDV
também meninas e meninos em situação de
ULVFRFRPRyUImRVDTXHOHVYLYHQGRHPH[trema pobreza, na marginalidade, morando
QDVUXDVRXHPULVFRGHVHUHPWUDÀFDGRV
Hoje, acolhemos por volta de 150 crianças
e jovens em nossas quatro casas, sendo três
casas para meninas e uma para meninos.
0DLVGHSHVVRDVMiSDVVDUDPSHOR02'
Nossas casas abrigam 150 crianças e jovens
e são o coração da grande família MOD.

Nosso escritório e nossa escola estão locali]DGRVQDPHVPDiUHDGDFLGDGHRQGHHVWmR
as nossas casas.
Cada casa tem o funcionamento normal de
uma família comum. Pessoas são contratadas para ajudar a cozinhar e a limpar, mas
todos os meninos e meninas participam na
manutenção geral da casa. Os líderes de
cada casa moram com as crianças e funcionam como os seus pais. Também desenvolvemos um sistema onde os jovens atuam como
irmãos mais velhos ou irmãs mais velhas ajudando no cuidado dos mais novos.
O dia-a-dia da casa é cheio de alegria. As
crianças amam músicas e danças. Sorrisos
são vistos e risadas são ouvidas facilmente.
O ambiente familiar da casa é um recurso
PXLWRHÀFLHQWHSDUDDUHVWDXUDomRGRVHQVR
de pertencimento, dignidade e valor próprio.
Assim, com a simplicidade e amizade no dia-a-dia da casa, tudo acontece. Cuidado, restauração e esperança por um futuro melhor
estão disponíveis para cada criança e jovem.

Projetos de sustentabilidade
Também temos projetos de sustentabilidade
que são iniciativas de negócios, onde jovens
podem aprender e desenvolver novas habilidades e ter a oportunidade do primeiro emprego. Através desses projetos, intencionamos multiplicar os nossos recursos para que
o MOD possa crescer ainda mais e alcançar
mais pessoas.
Antes do terremoto de 2015 nós compramos
XPDID]HQGDORFDOL]DGDDDSUR[LPDGDPHQWH
 NP GH .DWKPDQGX /i QyV SODQWDPRV
vegetais e criamos rebanhos de animais que
Mi QRV DMXGDUDP QD GHPDQGD GH DOLPHQWRV
para as nossas casas. O nosso objetivo é
diminuir os gastos com comida produzindo
carne e vegetais na nossa própria terra.

Além de reduzir os nossos gastos, também
desejamos gerar maior renda no futuro pró[LPR$SyVHVWXGRVVREUHRPHUFDGRDJUtFRODHRTXHVHULDYLiYHOSDUDDQRVVDID]HQGD
decidimos produzir cardamomos em grande
escala para venda.
$ ID]HQGD p XP OXJDU DJUDGiYHO FRP XPD
bela visão das montanhas do Himalaia. Ela
HVWi ORFDOL]DGD SUy[LPD j FLGDGH GH .DOLQFKRZNGHVWLQRGHWXULVWDVSDUDPRQWDQKLVPR
e esqui. Por isso, também temos o projeto de
WUDQVIRUPiODHPXPDKRVSHGDULDRQGHHVVHV WXULVWDV SRGHULDP SHUQRLWDU 4XDUWRV Mi
estão sendo construídos para esse propósito.
2HVSDoRTXHWHPRVMipXWLOL]DGRSDUDUHWLros de descanso e cuidado pessoal para toda
a família do MOD e grupos que nos oferecem treinamentos.

Livres para voar
3DUD DTXHOHV TXH Mi DWLQJLUDP FHUWD PDWXULdade e desejam ser independentes, temos o
SURMHWR ´/LYUHV SDUD 9RDUµ RQGH DX[LOLDPRV
HP WRGD D WUDQVLomR QHFHVViULD H FRQWLQXDmos acompanhando os seus progressos.
Com o amadurecimento dos jovens, chegando os dezoito e completando a última série
do ensino regulamentar, sentimos a necesVLGDGH GH HQFRUDMiORV D VH WRUQDUHP PDLV
independentes. Acreditamos que a liberdade
para tomar as próprias decisões e seguir o
seu próprio caminho faz parte da dignidade
humana.
Em 2012, recebemos uma visita de uma jut]D EUDVLOHLUD GD 9DUD GH 'LUHLWR H ,QIkQFLD
Ela nos deu a ideia de “repúblicas”, onde os
jovens maiores de idade podem começar a
alçar os seus primeiros voos fora de nossas
casas. Assim, demos início ao programa Livres para voar.

Nesse programa, o MOD ajuda os jovens
mobiliando pequenos apartamentos. Eles
mesmos pagam o aluguel, as despesas de
alimentação e os itens pessoais. Nós não paUDPRV GH PRQLWRUiORV H DVVLVWLORV VH HVWmR
HP GLÀFXOGDGH PDV HOHV VmR UHVSRQViYHLV
pelas suas próprias decisões.
Quando uma criança pequena começa a anGDU HOD QmR ÀFD PDLV HP QRVVR FROR PDV
QmRGHL[DGHUHFHEHURQRVVRFXLGDGR$VVLP
FRPR RV SDLV SRGHP HQIUHQWDU GLÀFXOGDGHV
com as suas crianças quando elas crescem,
o MOD também as enfrenta. Nem sempre os
jovens tomam as melhores decisões, mas nós
estaremos sempre dispostos a lhes oferecer
encorajamento e suporte.

Programa de bolsas escolares
Nosso objetivo não é apenas remediar o mal
GR WUiÀFR KXPDQR DOFDQoDQGR DOJXPDV GH
VXDVYtWLPDV4XHUHPRVDFDEDUFRPRWUiÀFR
humano. Queremos evitar que mais pessoas
sejam vitimizadas por essa crueldade.
Por este motivo, trabalhamos também com
distribuição de bolsas escolares em outras cidades e vilarejos do Nepal. A chance de uma
FULDQoDVHUWUDÀFDGDFDLGUDVWLFDPHQWHTXDQGRHODHVWiHVWXGDQGR

&RPRMiPHQFLRQDGRDVPHQLQDVUHVJDWDGDV
são recebidas na família MOD e acolhidas
em nossas casas onde o trabalho de restauração continua. As oportunidades de educaomRHWUHLQDPHQWRSURÀVVLRQDOVmRGLVSRQLELOL]DGDVDWUDYpVGDHVFROD6KULVWL*\DQHGRV
nossos projetos de sustentabilidade.
Contudo, entendemos que a melhor maneiUD GH OXWDU FRQWUD R WUiÀFR KXPDQR VHMD D
prevenção. Nós estamos lidando com vidas
humanas. Não queremos que mais meninas
e jovens sejam vítimas do terrível pesadelo
GR WUiÀFR KXPDQR $WXDOPHQWH HVWLPDVH
TXH GR]H PLO FULDQoDV VmR WUDÀFDGDV WRGRV
os anos do Nepal para a Índia. Nenhuma
organização seria capaz de restaurar tantas
crianças.

Juntamente à distribuição das bolsas escolares, promovemos programas de conscientização para as famílias das crianças contempladas e outras pessoas que podemos alcançar
nessas cidades e vilarejos.
O trabalho da MOD é construído em duas Nem todas as meninas que abrigamos em
QRVVDV FDVDV IRUDP WUDÀFDGDV QR SDVVDGR
bases: restauração e prevenção.
Algumas delas vieram por se encontrarem
em situação de risco, seja por orfandade,
abandono, negligência, abuso ou histórico
GH WUiÀFR QD IDPtOLD (ODV ID]HP SDUWH GH
nossa família porque queremos prevenir que
VHMDPWUDÀFDGDV

Serviços de Saúde à Comunidade
Além da distribuição de bolsas escolares e
dos programas de prevenção, servimos a comunidade nepalesa com atendimentos médicos e odontológicos. Para isso, contamos
com uma clínica localizada em nossa escola
e com uma clínica móvel para atendermos as
pessoas de longe.

O MOD fornece serviços médicos e odontológicos para a comunidade nepalesa em Kathmandu e outros lugares. Em 2014, abrimos
uma clínica em nossa escola equipada para
VHUYLUDVFULDQoDVMRYHQVIXQFLRQiULRVHDFRmunidade local, tudo gratuitamente. Desde a
abertura da clínica, nós recebemos doutores
e dentistas de diferentes lugares do mundo
que se voluntariam por curtos períodos.

´1R FRPHoR DFKHL XP GHVDÀR WUDEDOKDU QR
Inape, me questionava se realmente conseguiria ajudar as crianças a atingirem o seu
potencial. Mas com o passar do tempo, tudo
se tornou maravilhoso!
Elas são incríveis em demonstrar o quão longe podem ir. Se eu tivesse que descrever o
meu trabalho aqui no Inape, em uma palavra, essa seria, Alegria. Eles me fazem sorrir
todos os dias!“
– Alessandra Bertone – Pedagoga, cursando pós-graduação em Neuropsicopedagogia

“Sempre trabalhei com crianças, elas me encantam!
(QVLQDUFULDQoDVFRPGLÀFXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHP p GHVDÀDGRU H DR PHVPR WHPSR
traz muita satisfação. Muitas vezes o que preFLVDPRVID]HUpDMXGDUDFULDQoDDHQ[HUJDUR
quanto ela é capaz. Me sinto como as lentes
que tiram o embaçado e tornam tudo límpido. É um prazer trabalhar no Inape, sinto-me
realizada em fazer parte deste projeto lindo!“
– Danielle Lira – Neuropsicopedagoga

´7UDEDOKDU QD iUHD DGPLQLVWUDWLYD GH XPD
21*pDOJRPXLWRGHVDÀDGRU$PDWHPiWLFD
aqui é assim, um pequeno gesto de ajuda e
ele se multiplica em transformação do futuro
de muitas crianças e suas famílias, por consequência da sociedade. Toda ajuda é sempre bem-vinda!
Eu confesso que meu coração também é
SHGDJyJLFR 6RX SURIHVVRUD GH PDWHPiWLFD
e me realizo com as conquistas dos alunos
GLDQWH GDV GLÀFXOGDGHV GH DSUHQGL]DJHP
QHVWDiUHDGRFRQKHFLPHQWR
)D]HU SDUWH GR ,QDSH WHP VLGR XPD H[SHULência transformadora! É sem dúvida o meu
melhor trabalho!“
– Diney M. G. Lencioni –*HUHQWH

´3UH]DGR6U8OLVVHV6DEDUi
Venho por meio desta oferecer meus sinceros agradecimentos pela ajuda que me foi
oferecida, neste momento difícil que estamos
vivenciando.
Obrigada pela sua generosidade.
Lucilene Altino Figueredo.”
– Lucilene Altino Figueredo

´2Oi6U8OLVVHV6DEDUi
0HXQRPHp1RPiULD0LUDQGD6LOYDGH-HVXV
tenho 21 anos e moro no bairro Batateira em
&XULPDWi3,WUDEDOKRQDFRRSHUDWLYD(GXFDFLRQDO%rWK6KmQk4XHURDJUDGHFHUSRUVXD
ajuda e seu apoio neste momento de panGHPLDDVXDDMXGDÀQDQFHLUDYHLRHPXPD
ERD KRUD FRPR WRGRV QyV Mi VDEHPRV TXH
estamos passando por um momento difícil
GHYLGRSDQGHPLDGRFRYLG
Com esse dinheiro estou comprando alimentos e produtos Higiênicos.
Ao senhor só tenho a agradecer e pedir a
Deus que abençoe sua vida. Meus sinceros
agradecimentos.”
– Nomária Miranda Silva de Jesus

“Sou muito grata pela atenção que sempre
teve com a Cooperativa Educacional Bêth
6KmQk H HP HVSHFLDO QHVVHV PRPHQWRV GLfíceis de pandemia. O que nos foi ofertado
WHYHJUDQGHVLJQLÀFDGRSDUDQyV
Abraços Fraternos!”
– Ana Isabel Torres Ribeiro

´2OiPHXQRPHp&ULVWLDQD$UD~MRGH6RXVDWHQKRDQRVHPRURQDUXD7ULQGDGHQR
%DLUUR %DWDWHLUD HP &XULPDWi3L 7HQKR XP
ÀOKRHDWXDOPHQWHYLYRHPXPDXQLmRHVWiYHO
com meu esposo.
Para mim essa ajuda do senhor vai nos ajudar muito, não só para mim mais também
para as minhas colegas, pois não temos outra renda a não ser a do nosso emprego na
&RRSHUDWLYD(GXFDFLRQDO%rWK6KmQkRYDORU
de 250,00 doado pelo senhor veio em uma
boa hora, pois essa situação em que vivemos tem nos tirado nossa rotina de trabalho
e com o nosso ganho mensal e sem ele não
conseguimos cumprir com nossas obrigações
GHVXVWHQWDUQRVVRVÀOKRV
O que me dói muito chegar o dia de fazer
minha compra de alimentos e não poder
comprar o que necessitamos para nossa alimentação, mais com essa doação do senhor
vai ajudar muito.
Só tenho a agradecer o projeto do pastor SalYDGRUHDRVHQKRU8OLVVHV6DEDUi
Obrigada!”
– Cristiana Araújo de Sousa

“Neste tempo em que estamos vivendo tudo
se torna difícil em nossas vidas, como distanciamento das pessoas que amamos, perdas
de amigos, parentes, etc... Sempre aparecem
DQMRVSDUDDMXGDUHVDQDUDVGLÀFXOGDGHVH
nem sempre agradecemos pessoalmente,
mas entregamos nas mãos de Deus, essas
bênçãos, por tanto só tenho agradecer essa
EHOD DomR TXH FRP FHUWH]D LUi DMXGDU VHP
dúvida nenhuma.
Muito obrigada aos anjos anônimos desse
mundo, que Deus abençoe sempre.”
– Deuselite Fernandes de Oliveira Dias.

PRÁTICAS DE GESTÃO E GOVERNANÇA
Identidade
Diretoria Executiva
Wellington Rodgério
²([HFXWLYRGH)LQDQoDV

$OLQH7UHYLVDQL6DEDUi
²([HFXWLYDGH0DUNHWLQJ
6DPXHO7RPD]HOOL6DEDUi
–)LUVW2IÀFHUGRVHWRU$pUHR

Laudo Natel dos Santos
²([HFXWLYRQR7HUFHLUR6HWRU
Fabiano Tomita
²3URÀVVLRQDOGR0HUFDGR)LQDQFHLUR

Conselho Consultivo

Conselho Fiscal

Vinicius Veloso Marreiros
–(PSUHViULRGR6HWRUGH&RPXQLFDomR

Eduardo Ferreira Simões
–(PSUHViULR
Rodrigo Chain Córdoba
–(PSUHViULR

Conselho Curador
8OLVVHV0DWLROOL6DEDUi
²(PSUHViULR)XQGDGRUGD)/:H6'*
Pioneer ODS 15
0DULD$SDUHFLGDGH/LPD7RPD]HOOL6DEDUi
–0HVWUHHP/HWUDV*HVWRUDGR7HUFHLUR6HWRU
Fundadora da FLW e do INAPE
Elizete Oliveira Jardim Rodgério
– Psicóloga
Samuel dos Santos Munhoz
– Advogado
/tYLD1R]p6DEDUi
– Advogada

Érica Pereira Maia
– Especialista em Sustenbilidade

Wagner Coelho Tinoco
²([HFXWLYRQR7HUFHLUR6HWRU
André Tito de Aguiar
²(PSUHViULRGR6HWRUGH&RPXQLFDomR
/XL](YHUDOGR3DFtÀFR
²(PSUHViULRGR6HWRUGH0tGLD'LJLWDO
1HZWRQ.L\RVKL7DQDND
–3URÀVVLRQDOGR0HUFDGRÀQDQFHLUR

'HVHPSHQKRÀQDQFHLUR

GESTÃO AMBIENTAL
Todas as nossas ações estão alinhadas aos
2EMHWLYRV GR 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO
(ODS) aderentes à nossa causa. Eles formam
um conjunto de propostas criadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em
2015. Divididos em quatro grandes dimensões – social, ambiental, econômica e institucional –, os atuais 17 objetivos se desdobram
HPGLIHUHQWHVPHWDVFDSD]HVGHQRUWHDU
a agenda mundial rumo a 2030.
'HPDQHLUDJHUDOEXVFDPXPFHQiULRPDLV
VDXGiYHO H OLYUH GH GLÀFXOGDGHV FRPR D
pobreza, a escassez de recursos hídricos e
energéticos, a destruição dos ecossistemas
terrestres e a desigualdade de gênero. É por
isso que, em parceria com a FLW, você pode
construir um mundo mais justo e harmônico!

Instalação de estação de tratamento
de esgoto
Local: Comunidade do Baio –
Curimatá PI
No Brasil nós temos o gravíssimo problema
da falta de tratamento de esgoto que atinge
pelos menos 100 milhões de brasileiros.
A Fundação Lamb Watchers contou com o
apoio do Ricardo Azevedo, que, patrocinado
pela Vecchi Ambiental e Acqualimp/Rotoplas,
pôde intermediar a doação de uma estação
de tratamento de esgoto para a escola da
Comunidade que havia sido reformada pela
)XQGDomRFRPRIUXWRGHVVDH[LWRVDSDUFHULD
FRPR3$&(3LDXtÉJXD&LGDGDQLDH(QVLQR
administrado pelo estimado casal Salvador e
*HVLOGD
Estamos completando um ano da instalação
da estação onde, até então, o esgoto da escola corria a céu aberto, levando animais e
aves a viverem no entorno da escola, provoFDQGRLQGHVHMiYHLVVLWXDo}HVH[LVWHQFLDLV

O público atingido diretamente é formado
por 130 alunos, mais 12 integrantes do corpo docente. No total são 11 famílias do Projeto Vida e Esperança no Sertão alcançando
XPQ~PHURDSUR[LPDGRGHSHVVRDV
Ter uma escola com tratamento de esgoto é
coisa raríssima na região.
Isso é um marco na história da Fundação que
HVWi DOLQKDGD DRV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOGD218

Registro da instalação da estação

Registro atual da estação já em funcionamento
No entorno dos canos de esgoto a presença
de animais e aves era recorrente, convivendo
com as crianças numa condição absolutaPHQWHLQGHVHMiYHO

PARCERIAS
Juntos, conseguimos mudar o mundo a cada
dia!
Tendo em vista que o nosso principal objetivo é promover os direitos e a equidade de
RSRUWXQLGDGHV SDUD JUXSRV YXOQHUiYHLV H
marginalizados pela sociedade, não é novidade que somos movidos pelo relacionaPHQWRFRPRSUy[LPR1yVDFUHGLWDPRVTXH
o engajamento e a união da sociedade civil
são fundamentais para o desenvolvimento
de qualquer nação. É por isso que estamos
sempre em busca do compartilhamento de
conhecimentos e da lógica da solidariedade.

Ectas Saneamento
'HVGHD(FWDV6DQHDPHQWRVHGHGLFD
D VROXFLRQDU D TXHVWmR GR VDQHDPHQWR Eisico no Brasil por meio do oferecimento de
SURMHWRVGHEDL[RFXVWRGHLPSODQWDomRSDUD
RWUDWDPHQWRHÀFLHQWHGHiJXDHGHHVJRWR$
sustentabilidade é uma questão-chave para
seus produtos e empreendimentos, desenvolvidos com o objetivo de gerar o menor impacto possível para a natureza.

ChildFund Brasil – Fundo para
Crianças
A ChildFund Brasil – Fundo para Crianças é
uma organização que atende mais de 50 mil
crianças, adolescentes e jovens com o objetivo de combater situações de vulnerabilidade,
SULYDomRHH[FOXVmRVRFLDO3RUPHLRGDSDUceria com mais de 40 organizações espalhadas por diferentes cidades, o número de pessoas impactadas por suas ações chega a 148
mil pessoas. Isso porque seus projetos visam
o desenvolvimento das famílias e das comunidades em que estão inseridos os pequenos
atendidos com o objetivo de transformar esVHV FHQiULRV HP DPELHQWHV SURWHJLGRV H WRPDGRVSHORFXLGDGRGHVGH(P
a iniciativa foi reconhecida entre as “100 MeOKRUHV21*VGR%UDVLOµSHODUHYLVWDe32&$
em parceria com o Instituto Doar pela transparência e pela gestão de sua atuação.

Fundo Socioambiental CASA
3RUPHLRGRÀQDQFLDPHQWRGHSURMHWRVGLVWULbuídos por toda a América Latina, o Fundo
Socioambiental CASA – Investindo em cuidar
procura desenvolver comunidades que trabalhem localmente com a proteção ambiental
tendo em vista o fortalecimento de suas atividades. Dessa forma, o fundo promove o uso
GHHQHUJLDSURYHQLHQWHGHIRQWHVUHQRYiYHLV
DSURWHomRGDViJXDVHLPSXOVLRQDRHQYROvimento de mulheres e jovens na defesa do
meio ambiente desde 2006. Relacionando-se diretamente com diferentes parceiros, a
organização tem o controle sobre as atividades realizadas pelas instituições que recebem
seus recursos.

Global Greengrants Fund

$RWRGRVmRDVVRFLDGRVTXHWrPFRPR
objetivo ampliar e fortalecer o investimento
2V HVIRUoRV GD *OREDO *UHHQJUDQWV )XQG social privado e o desenvolvimento da socieorganização dos Estados Unidos que tem al- dade.
cance mundial, giram em torno da proteção
do meio ambiente e das pessoas, promovendo a restauração local, a harmonia entre
as comunidades e a natureza, a dignidade,
a equidade, o respeito mútuo e as relações
VDXGiYHLV RQGH DWXD 3RU PHLR GD PRELOLzação de recursos para projetos locais, ela
busca a justiça ambiental e a garantia dos direitos sociais e econômicos de grupos vitimizados pelo ódio e marginalizados pela sociedade, como mulheres, indígenas, imigrantes,
negros, religiosos, trabalhadores e membros
GDFRPXQLGDGH/*%72SURMHWRFRQWDFRP
apoio da Aveda, marca de produtos para
cuidados pessoais que anualmente promove Instituto Beraca
a iniciativa Aveda’s Earth Month, que destina
toda a verba arrecada com a venda de um O Instituto Beraca surge dentro da operação
de seus produtos para organizações alinha- da Beraca, empresa líder em fornecimento de
das com o seu compromisso com a susten- LQJUHGLHQWHVQDWXUDLVHRUJkQLFRVFRPSRVWRV
tabilidade, principalmente para os cuidados GHDWLYRVH[WUDtGRVGD$PD]{QLDHGHRXWURV
FRPDiJXD
biomas brasileiros.
Nossa missão é sonhar a transformação social conjuntamente com comunidades vulQHUiYHLV H DWUDYpV GR DFHVVR D PHUFDGRV
diferenciados, ativar economias locais susWHQWiYHLVTXHJDUDQWDPDSUHVHUYDomRHUHVtauração do meio ambiente, a continuidade
da diversidade cultural e o resgate da dignidade humana impactada pela pobreza.

GIFE
Associação de investidores sociais brasileiros,
R *UXSR GH ,QVWLWXWRV )XQGDo}HV H (PSUHVDV *,)( pIRUPDOPHQWHUHFRQKHFLGRFRPR
RUJDQL]DomRVHPÀQVOXFUDWLYRVGHVGH
mas reúne instituições interessadas em iniciaWLYDV GR WHUFHLUR VHWRU GHVGH  (QWUH D
concretização de projetos próprios e a viabilização de propostas de terceiros, ele movimenta cerca de R$ 3 bilhões para causas
sociais por ano atualmente.
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INDICADORES GRI

