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Doações de cestas básicas em parceria com a Embaixada
da Nova Zelândia, a iniciativa privada e doadores pessoas
físicas da instituição.

Distribuição de refeições para pessoas em situação de rua
na Zona Norte do Rio de Janeiro em parceria com a ACVM.

Projetos em
Educação

Pré-Vestibular Comunitário

Educação Financeira

Projetos
em Saúde

Clinica Social de Psicologia

Cuidando de Quem Cuida

Ações
emergenciais

2.432 vidas
impactadas

Em 2021 nossos projetos sociais e ações
emergenciais em decorrência da pandemia

de COVID continuaram em pleno
funcionamento.

 
Notou-se uma maior procura pelos

atendimentos psicoterápicos, o que aponta
para um agravamento de transtornos

psicológicos devido ao contexto pandêmico. 
 

Com a parceira entre a Embaixada da Nova
Zelândia, o Instituto ProFarma e a Fundação

Abrinq conseguimos ajudar centenas de
famílias residentes em comunidades

carentes com cestas básicas e itens de
higienização.

 
O projeto de educação financeira esta

possibilitando que pequenos
empreendedores aprendam os

conhecimentos necessários para que
possam gerenciar melhor seus negócios

durante a crise.

Projetos Desenvolvidos - 2021



Pré-Vestibular Comunitário
O Pré-Vestibular Comunitário SBS, que este ano chega ao seu 12° ano de existência, mostra a força e
resiliência da sua equipe de coordenadores e do seu corpo de voluntários frente ao complexo cenário
da pandemia no setor da educação. 

No ano passado, quando o projeto teve que se adequar ao ambiente de ensino remoto, os desafios
enfrentados pela equipe e pelos alunos foram muitos. Mesmo com as dificuldades impostas pela
pandemia o número de alunos inscritos no projeto cresceu 150% quando comparado ao último
trimestre de 2020, passando de 6 alunos que finalizaram o pré-vestibular para 15 alunos inscritos no
primeiro semestre de 2021.

O projeto segue com a parceria com a empresa Descomplica que facilita o acesso a conteúdo
educacional por parte dos alunos e professores

13 alunos participantes

18 professores voluntários

Resultados

5 aprovações no pré-vestibular
 

- Gestão de Políticas (USP)
- Processos Químicos (UFRJ)

- Letras
-Engenharia Ambiental (UFF)

- Biblioteconomia (Unirio)



Educação Financeira
O projeto de Educação Financeira realizado em parceria com o Centro Acadêmico Eugênio Gudin da
Fundação Getúlio Vargas teve início no dia 27 de Março de 2021. O objetivo do curso é fornecer
conhecimento teórico e prático sobre gestão financeira para que os alunos, em sua grande maioria
pequenos empreendedores, possam superar o atual cenário de crise econômica com maior facilidade
e apoio intelectual da nossa instituição.

Este movimento da Obra de Promoção dos Jovens, de criar um curso totalmente gratuito sobre
educação financeira, foi realizado por entender que os pequenos empreendedores locais tem um
papel fundamental no aquecimento da atividade econômica e que o território onde a OPJ esta
inserida seria beneficiado com a retomada das atividades produtivas destes pequenos
empreendedores dos bairros das Laranjeiras, Botafogo e regiões próximas. 

O curso também tem como objetivo educar as pessoas que não tem empreendimentos próprios
sobre questões básicas de economia como  como macro e microeconomia, investimentos,
matemática financeira, contabilidade e comportamento do consumidor.

pequenos empreendedores 
participantes

Resultados

Parceria Institucional

68
alunos inscritos

31

Estudante
21.7%

Trabalhador Assalariado
21.7%

Autônomo
21.7%

Desempregado
21.7%

Microempreendedor (MEI)
13%

PERFIL DO PÚBLICO PARTICIPANTE POR OCUPAÇÃO



Clinica Social de Psicologia
O projeto da Clinica Social de Psicologia foi a iniciativa que teve o maior aumento de demanda no ano
de 2021. O aumento por pedidos de atendimentos psicoterápicos tem plena relação com a extensão
e a gravidade da pandemia. 

Nossa equipe de psicólogos realizou 734 sessões de psicoterapia, 92 sessões de supervisão com os
estagiários e graduandos e 40 triagens de novos pacientes que solicitaram participar do projeto em
2021. Ao longo do ano atendemos 53 pacientes no total.

Por entendermos que os níveis de vacinação não estão em níveis suficientes para a contenção do
contágio do coronavírus, o projeto segue realizando suas atividades de maneira remota.

1.592

316

Resultados

Cuidando de Quem Cuida
O projeto Cuidando de Quem Cuida atendeu 636 pessoas durante o primeiro semestre de 2021. 

A atuação do projeto segue ocorrendo de maneira remota e atualmente esta atendendo a 316
famílias da instituição União das Operárias de Jesus, localizada em Botafogo, 160 famílias das
comunidades de Acari e 160 famílias da Comunidade Dona Marta, também localizada no bairro de
Botafogo. 

atendimentos na União das
Operárias de Jesus

160
famílias atendidas no 

Dona Marta

160
famílias atendidas em Acari Dinâmica com o grupo atendido de Acari

sessões de psicoterapia

147
sessões de supervisão

53
pacientes em atendimento



Doação de Cesta Básica -
Embaixada da Nova Zelândia
Em um contexto de agravamento dos índices de insegurança alimentar no município do Rio de
Janeiro, onde 82% dos moradores de comunidades carentes relatam a necessidade de recebimento
de doações para poderem se alimentar, os esforços empreendidos pela Obra de Promoção dos
Jovens (OPJ) em parceria com a Embaixada da Nova Zelândia e o Instituo ProFarma representaram a
luta contra um inimigo dramático: a fome.

A parceria com a Embaixada da Nova Zelândia, o Instituto ProFarma e a empresa Cookie pelo Bem
possibilitou que nossa campanha de segurança alimentar entre comunidades carentes pudesse
atender a um maior número de pessoas. No total foram doadas 1.609 cestas básicas e itens de
higienização nas comunidades do Dona Marta, Acari, Tavares Bastos, Rocinha e Senador Vasconcelos.

famílias beneficiadas
921

Resultados

Distribuição de refeição entre pessoas
em situação de rua- ACVM
Desde o início da pandemia estamos auxiliando a ACVM a distribuir refeições para pessoas em
situação de rua na Zona Norte do município do Rio de Janeiro. Contabilizando todas as refeições
distribuídas desde o início da campanha em Maio de 2020 o número de beneficiados é de
aproximadamente 70 mil pessoas em situação de rua. 

Em 2021, o total de refeições distribuídas alcançou o número de 23.918. 

3.760
cestas básicas distribuídas

Parcerias Institucionais

23.918
refeições distribuídas entre pessoas em
situação de rua em parceria com a ACVM



Metodologia de Investimento Social
O modelo que utilizamos para nortear nossas atividades e garantirmos o sucesso dos nossos projetos sociais é o modelo de
parcerias com a iniciativa privada, com órgãos bilaterais e multilaterais de atuação. Acreditamos que o investimento social é
fundamental para que o Rio de Janeiro demonstre ser uma cidade de gente solidária e que deseja melhorar seus indicadores
sociais.

Este modelo de relacionamento com empresas privadas e públicas, órgãos bilaterais e multilaterais que tem interesse em
investir na área social do Rio de Janeiro tem trazido resultados muito positivos para nossa instituição e principalmente, para os
cidadãos cariocas em maior grau de vulnerabilidade social. 

Abaixo apresentamos algumas das instituições com as quais desenvolvemos projetos sociais no município do Rio de Janeiro.


