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PALAVRA DO
PRESIDENTE

DO CONSELHO
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“

No ano de 2021, celebramos 15 anos de atuação. 15 anos que resumem a
nossa tentativa de ser uma resposta às dificuldades dos “órfãos e das viúvas”,
ou seja, daqueles que mais precisam ser vistos, por não serem invisíveis aos
olhos dAquele que tem inspirado as nossas ações e as ações de inúmeros
amigos e colaboradores.
Há 15 anos, adentrávamos o universo da ação social, assistencial,
acolhedora, sem imaginar os caminhos e as proporções que estariam nos
aguardando. Olhar para trás e fazer uma reflexão sobre o que já foi vivido
nos comove e nos enche de gratidão.

4

O que posso dizer de 2021 é que as muitas vozes que nos despertam em favor
‘do próximo’ não foram caladas e não sucumbiram às pressões externas,
ecoando e revelando a presença da bondade, da solidariedade, da empatia, da
generosidade, no coração humano.
Estamos vivenciando mais um
momento crítico em nossa história.
Homens, mulheres, crianças e
idosos estão tendo as suas vidas
ceifadas pela fúria de uma guerra e
a necessidade de sermos uma voz
que conclama a todos que sejamos
representantes do amor precisa ser
insistente e mais alta.
É essa mesma voz que ecoa nas
razões pelas quais o LIVRES vem
lutando há tanto tempo pelas
crianças, pelos direitos da população
do sertão brasileiro, propondo novos
caminhos e soluções sociais.

Para que haja harmonia, se faz
necessário pensar no outro e
atuar com maior colaboração,
considerando o coletivo mais que
o individual.
Ao celebrar os 15 anos do LIVRES e
fazer um balanço sobre o trabalho
realizado até aqui, olhando para
os novos aprendizados e as
formas de lidar com a superação
em cada situação, rogo para que
possamos continuar inspirando e
mobilizando pessoas a servirem e
amarem o seu próximo!

Juliano Son
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MISSÃO, VISÃO
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E VALORES

A ESSÊNCIA LIVRES é o nosso jeito de ser e fazer. Nos diferencia e mostra
quem somos. No LIVRES, aplicamos o conceito de Essência sobre a Forma:
não fazemos qualquer coisa para alcançar os resultados, e sim, aquilo que
convém, é lícito, valoroso e moral, segundo a nossa linha de conduta.
O LIVRES tem por propósito amar e servir ao próximo.
Para alcançar esse propósito, temos claros os nossos valores, missão e
visão, que norteiam todo o trabalho desenvolvido.

Nossos Valores
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Nossa Visão

Compaixão

Ser referência em projetos que cooperam para
extinção dos males sociais, transformando
vidas por meio de nossos valores.

Mover-se pelo outro; se colocar na
situação do outro.

Espírito de Cooperação

7

Sustentabilidade

Propor soluções econômicas,
ecológicas e socialmente
retroalimentadas pelos
seus resultados.

Fazer-se disponível.

Excelência

Buscar soluções inovadoras e
criativas para as demandas sociais.

Preocupação com o máximo
desempenho a fim de se
alcançar qualidade na entrega.

Nossa Missão

Transparência

Simplicidade

Trabalhar para a extinção dos males sociais
em comunidades de baixo índice de
desenvolvimento humano por meio de ações
que inspiram e mobilizam pessoas.

Compromisso

Inovação social

Clareza nas ações e aplicação
dos recursos.

O combinado deve ser cumprido.

Soluções simples e eficazes
para desafios aparentemente
complexos.
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0315 ANOS

DE ATUAÇÃO

Completamos 15 anos de ações
sociais a favor do Brasil em 2021
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Amor ao próximo. Esse é o propósito
que marcou os 15 anos de trabalho
realizado pelo Livres. Seja no
acolhimento e cuidado com as crianças
ou no atendimento às comunidades
sertanejas em suas necessidades básicas,
promovendo transformação de bemestar, autoestima e desenvolvimento de
vida e convivência, nos dedicamos a ser
agentes efetivos de mudança.
Em 2005, impactado por depoimentos
de tráfico de crianças, o fundador
Juliano Son decidiu reunir amigos e
pessoas interessadas em promover
uma sociedade mais justa e igualitária,
com uma oportunidade diferente para
crianças e adolescentes vítimas de
situações de violação. A causa da Criança
deu vida ao propósito do Livres.
De 2006 a 2012, o Acolhimento Livre
Ser aconteceu em São Paulo, capital,
oferecendo proteção, cuidados e
garantia aos direitos das crianças e
adolescentes acolhidos.

Em 2012, a convite de amigos, Juliano
Son foi conhecer o Piauí e se deparou
com uma realidade que não se pode
ignorar: alto índice de abusos e casos
de violência contra crianças, cultura de
não denúncia, números crescentes de
exploração sexual, prostituição, fome,
sede e uma rede de proteção que não
conseguia lidar com a demanda.
Em 2013, os trabalhos foram iniciados
no Piauí. O contexto do acolhimento
nos conduziu a outras realidades e
necessidades bem impactantes:
a extrema pobreza, a falta de acesso à
água, a cultura de violação alarmante
e a não denúncia.
Assim, a missão do Livres foi expandida
da criança, à família, ao acesso à água
para todos e ao sertão.
Por meio dos projetos Acolhimento
Livre Ser, Mais Água, Impacto Sertão
Livre e Missão Social Sustentável,
desenvolvemos trabalhos integrados
de assistência social, física, emocional
e espiritual, criando e ampliando novas
oportunidades de atendimentos junto
às comunidades e povoados.

Com pilares de valores compostos por
compaixão, espírito de cooperação, inovação
social, transparência, sustentabilidade,
compromisso, excelência e simplicidade,
foram esses fundamentos que fizeram com
que somássemos, até o ano passado,

“Para 2022 e para anos que ainda
estão por vir, mantemo-nos focados
em alcançar mais vidas, transformar a
realidade, o contexto em que atuamos,
trazendo melhorias efetivas para o
sertão”, destacou o CEO.

183.778

pessoas atendidas.

E os frutos desse trabalho para a sociedade
se estendem a milhares de famílias em
173 comunidades.
“O que nos motiva é saber que esses
dados não são apenas de números, mas
reflexo das nossas ações propiciadas pela
solidariedade e engajamento de milhares
de pessoas que doam e se doam para
essas causas. Nada do que fazemos seria
possível sem os doadores, parceiros e
voluntários.”, celebra Clever Murilo Pires,
CEO do Instituto LIVRES.
Ao celebrar os 15 anos de ações sociais e
fazer um balanço sobre o trabalho realizado,
os novos aprendizados e formas de lidar
com a superação em cada nova situação,
Pires reforça a essência do instituto e revela
as expectativas para os próximos anos.
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04

RESULTADOS
CONSOLIDADOS
DO LIVRES

183.778
PESSOAS BENEFICIADAS

173

COMUNIDADES
ATENDIDAS

05

RESULTADOS
GERAIS DE 2021

39.164
PESSOAS BENEFICIADAS

10

7.822
FAMÍLIAS ATENDIDAS

5.667
VOLUNTÁRIOS
ENGAJADOS

32.451
FAMÍLIAS ATENDIDAS

58

COMUNIDADES ATENDIDAS

11

06
NOSSAS SOLUÇÕES
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SOCIAIS

Desde 2006, o LIVRES tem se posicionado como uma organização que busca ser um
agente efetivo de mudanças em nossa sociedade. A nossa essência tem norteado nossas
decisões, marcando nossa identidade comunicadora que inspira e mobiliza pessoas para
as causas que defendemos e apoiamos: a criança, a família, o acesso à água e o sertão.
Buscamos sustentabilidade no viés da economia, da transformação da mente e da
cultura. Visamos a transformação social efetiva elevando a condição de agir, pensar e
falar a um outro nível de valor e conduta.

Projeto que mobiliza voluntários de todo Brasil para
promoção de ações de alto impacto em pequenas
comunidades sertanejas. São ações de cidadania,
saúde, cultura, formação e relacionamento.

Sustentabilidade, para nós, é dar condições às famílias, nos aspectos material, de consumo,
intelectual e espiritual. É dar o suporte adequado para o viver, suprimindo os males que
assolam a sociedade, gerando uma vida de esperança para todas as pessoas.
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Projeto de missão social sustentável que visa atender
as comunidades em suas necessidades básicas,
promovendo transformação de bem-estar, autoestima
e desenvolvimento de vida e convivência.

Viabiliza soluções de acesso à água limpa e potável
para comunidades e povoados que sofrem com a
seca, sede e fome no sertão.

Desenvolvimento de atividades de formação de
valores positivos e comportamentos saudáveis
por meio da implementação de tecnologias
sociais com crianças e adolescentes.

Acolhimento institucional integral de crianças
e adolescentes vítimas de situações de violação
dos seus direitos (maus tratos, abusos, abandono,
violência, negligência, outros).
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A Missão LIVRES teve início efetivo em 2019, a partir do município de Paulistana, no
Piauí, localização considerada estratégica no Polígono das Secas - na região sudeste
do estado, área com altos índices de vulnerabilidade social.
Focamos em atender as comunidades sertanejas em suas necessidades básicas,
promovendo transformação de bem-estar, autoestima e desenvolvimento de
vida e convivência.
Os voluntários locais são fundamentais para o trabalho que temos realizado, bem
como os parceiros. Em dois anos de atuação, ainda que com toda a pandemia,
avançamos com os projetos na região.

O TRABALHO DOS NOSSOS AGENTES
DE MISSÃO CONTEMPLA:

14
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MISSÃO SOCIAL
SUSTENTÁVEL

Visitas aos povoados e
comunidades da região para
conhecê-las e assisti-las.

Ações assistenciais: entrega de
cestas básicas, água potável, itens de
higiene, roupas e medicamentos.

Diagnóstico social, econômico,
emocional dos povoados.

Desenvolvimento de atividades de
formação de valores positivos, de
mudança de comportamento, e de
oportunidade, seja ela social
e/ou profissional.

Acompanhamento das famílias
(visitas às casas, aos acamados
em hospitais, encontros
de orientação).
Realização de palestras
socioeducativas, oficinas
criativas e workshops.

Implementação de metodologias e
tecnologias sociais junto às
crianças e adolescentes.
Articulação com parceiros locais.

Desde o início da pandemia, a articulação com plataformas de arrecadação e
parceiros tem sido fundamental para assistirmos as milhares de famílias que
vivem em extrema pobreza nessa região do Piauí.

15

Relatório social • Instituto Livres • 2021

A Missão Social contribui com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

Desde o início da pandemia, a articulação com plataformas de
arrecadação e parceiros tem sido fundamental para assistirmos as
milhares de famílias que vivem em extrema pobreza nessa região
do Piauí.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)

16

47%

VEJA OS RESULTADOS DE 2021:

265

da população piauiense vive
em condições de pobreza

Ou seja, com renda de até R$436/mensais.A mesma pesquisa
ainda afirma que vivem em extrema pobreza 15% da população,
com renda de R$151/mensais e outros 8% vivem muito pior, com
até R$90/mensais.
O acesso à renda é um direito muito complexo e quase inexistente
nesse estado, o que se dirá na região do sertão.
A pandemia contribuiu para o agravamento desse quadro e o
recurso advindo das parcerias foi o que nos permitiu socorrer
tanta gente!
E não se tratou de socorro só de alimentos, não. Pudemos assistir
tantas comunidades com água limpa, alimentos, roupas, auxílio
nas tarefas educacionais das crianças, medicamentos, curativos e
apoio psicossocial.

6.385

visitas

às comunidades
e povoados

comunidades
beneficiadas

35

voluntários
locais engajados

famílias
beneficiadas

58

17

279

atendimentos
psicossociais

31.92 5
pessoas beneficiadas
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Desde 2020 temos atuado fortemente no combate à miséria e à
fome no sertão, agravados pela pandemia. A falta de chuvas afeta
famílias que sobrevivem do plantio e da criação de animais. Sem
água, a fome no campo chega a dobrar.
E qual tem sido o impacto da nossa atuação para reverter essa
situação? Relatos afirmam que pelo menos 68% das famílias
perderam renda durante a pandemia. E o impacto sobre a
segurança alimentar foi direto:

18

67%
42%

afirmaram que precisaram, pelo menos uma
vez, diminuir a quantidade de alimentos em
suas refeições diárias.

Em abril de 2021, 116,8 milhões de pessoas passaram a viver em insegurança
alimentar, sendo que 43,3 milhões não tem acesso aos alimentos em
quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada) e 19 milhões
passam fome (insegurança alimentar grave), segundo pesquisa da Rede
PENSSAN – Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional, o que revela a urgência da mobilização e atuação social.
Falar de nossos resultados transcende o propósito do relatório ou de
qualquer número. Falar de nossos resultados é falar de amor ao próximo e da
solidariedade de instituições e pessoas que contribuíram efetivamente em
favor dos “invisíveis sociais”.

São mais de 9 mil famílias
beneficiadas!

9.741

cestas básicas
entregues em 46
comunidades

E lembre-se que, apesar de usarmos os
parâmetros do IBGE da família nordestina
com 5 membros, sabemos que lá na
região temos famílias com 08 a 16
membros em média! Pensa no número de
pessoas alcançadas?!
Em 2021, houve um aumento significativo
de 26,59% a mais de doação de alimentos
que em 2020!

das famílias deixaram de fazer uma
das três refeições diárias por falta de
recursos financeiros.

122

toneladas de
alimentos
entregues

Nossa profunda gratidão ao Grupo
UOL e aos doadores e organizações da
Plataforma Benfeitoria que confiaram em
nosso trabalho e nos proporcionaram o
privilégio de assistir a tantas pessoas em
condições de vulnerabilidade extrema.

19

Relatório social • Instituto Livres • 2021

20

Clique aqui e assista
o depoimento das
líderes comunitárias
no sertão!

21
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Acreditamos que a água é o caminho para quebrar o ciclo da pobreza, proteger e
salvar vidas, tornando possíveis futuros muito melhores.
O Mais Água viabiliza acesso à água no sertão a fim de combater a seca, a fome e
a desesperança de uma região que, sem água, parece morta e improdutiva.
É um esforço de todos nós internalizar essas preocupações, disseminando boas
práticas de uso sustentável da água e boas práticas de solidariedade e cidadania.
A visão arrojada e transformadora de acabar com a pobreza e a fome, de combater
as desigualdades dentro e entre países, de construir sociedades pacíficas, justas e
inclusivas, e de proteger os direitos humanos em todo o mundo, estão no centro
da Agenda 2030.
A água é fundamental para concretizar essa visão e essa ambição. Ela é essencial
para a saúde e para o bem-estar da sociedade, para acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhorar a nutrição.

Esse projeto contribui com alguns dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU:
23
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MAIS ÁGUA

Em 2021, implementamos 06 novos sistemas, que estão beneficiando
diretamente 22 comunidades, quase 7 mil novas pessoas tendo acesso à água
limpa, potável, no sertão.

RESULTADOS EM 2021:

22

12

Sistemas
dessalinizadores

43
comunidades
beneficiadas

Novas
comunidades
beneficiadas

06

Novos Sistemas
instalados

12 mi

quase
de litros de água
potável distribuídos

+ de

12 mil

pessoas beneficiadas
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VEJA O QUE
PROMOVEMOS JUNTOS:

Em 2022, as soluções do Mais Água estarão integradas
ao Projeto Quintais Produtivos, um projeto que
promove o uso inteligente do solo, gerando renda e
soberania alimentar para as famílias sertanejas.

18

+ de

de litros de Água
Potável distribuídos

Sistemas
dessalinizadores

24

60 mi

53

3.707

comunidades
beneficiadas

famílias
beneficiadas

18.535

pessoas beneficiadas
com o acesso à água potável

A soluções implementadas
pelo Mais Água são:
Sistema
Dessalinizador

Reforma de barragens
e açudes

Poços Artesianos

Cisternas

Caminhão Pipa

Por meio das boas práticas agroecológicas, os
sertanejos são treinados a cultivar sua terra,
obtendo alimentos para suas famílias, e o excedente é
comercializado em feiras nas cidades.

25
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Clique aqui e assista
o depoimento de
um morador da
comunidade Barro
Vermelho
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A pandemia paralisou a realização das edições do Impacto por causa das grandes
aglomerações. Em 2021, frente aos constantes pedidos dos voluntários de irem para
o sertão contribuir com a causa, planejamos um novo formato que contempla o
aprendizado conceitual virtual e experiência prática no sertão em um período de
imersão de 10 dias, para equipes de até 21 pessoas: o Livres Experience.
Esse desdobramento do projeto é uma grande oportunidade de fortalecermos
nossas ações localmente, assistindo os povoados em suas necessidades mais
intensamente. Tivemos uma primeira edição em novembro com 21 participantes e
alto impacto social positivo na vida dos voluntários e dos assistidos.
Estamos nos preparando para retomar as edições do Impacto Sertão Livre em
2022, se as condições sanitárias de saúde permitirem, afinal, mais de 140 mil
pessoas já foram beneficiadas por esse projeto!

Esse projeto contribui com alguns dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU:

28
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IMPACTO
SERTÃO LIVRE

Quando não podemos nos reunir em
uma força de voluntariado e parceiros
prestando diversos serviços sociais e
assistenciais naquela região, deixamos
de promover transformação e levar
esperança para as famílias que se
encontram em situação de extrema
pobreza. As comunidades tradicionais
são das mais impactadas negativamente.

criam oportunidades de inserção
no mercado de trabalho local,
fomentamos a economia, pois
buscamos adquirir todos os recursos
necessários à realização do projeto
com fornecedores locais, sem falar
nos grandes eventos de cultura
e lazer todas as noites, na praça
pública, abertos ao público.

Com o projeto, promovemos milhares,
milhares de atendimentos de saúde,
distribuímos medicamentos, realizamos
ações de cidadania para que as pessoas
tenham acesso a seu registro de
nascimento e RG, fortalecemos a cultura
e as lideranças locais, promovemos
cursos profissionalizantes e oficinas que

O valor investido nas localidades a
cada edição do Impacto Sertão Livre,
entre recursos e mão-de-obra é alto.
E da ordem do intangível, a empatia,
a amizade, os relacionamentos,
a autoestima e a esperança
restauradas. Não tem preço!
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ATÉ AQUI...
CONFIRA NOSSOS RESULTADOS!

15

14.632

Edições

Medicamentos
doados nos
atendimentos

140.184

Em 2022, vamos retomar o projeto
com força total e teremos as 16ª e
17ª edições em julho, nas cidades de
Patos e Jacobina do Piauí no período
de 17 a 30 de julho!
Uma média de 13 mil pessoas
devem ser beneficiadas!
Jacobina do Piauí é um município
brasileiro localizado no interior do
estado do Piauí situado na região do
Alto Médio Canindé.
Os indicadores sociais IDH-M e Taxa
da Pobreza mostram que se trata
de um município extremamente
carente que também sofre com a
falta de água.

Apenas 13.9% de domicílios possuem
esgotamento sanitário e 6.8%
de domicílios urbanos em vias
públicas têm urbanização adequada
(presença de bueiro, calçada,
pavimentação e meio-fio).
Em Patos, 98,4% dos setores
apresentam índice de
vulnerabilidade social negativos. As
internações devido a diarreias são
de 5,6 para cada 1.000 habitantes.
Números elevados para a saúde da
população, que também sofre com a
baixa qualidade da água – bastante
salinizada. Apenas 18,6% dos
domicílios possuem esgotamento
sanitário adequado.

pessoas alcançadas

30

2.971

109

17.2 89
Casas visitadas

Atendimentos da DPU –
Defensoria Pública do Piauí
(serviços de cidadania)

comunidades
beneficiadas

930

37.652

Atendimentos de saúde
e Exames realizados

Pessoas certificadas
em cursos
profissionalizantes

31
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32

Clique aqui e assista
o documentário
da nossa edição
realizada em Picos

33
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O Projeto LIVRE SER Sertão promove, junto às crianças e adolescentes,
experiências de socioaprendizagem, na perspectiva do empoderamento,
autonomia responsável, dignidade no exercício da cidadania e superação das
vulnerabilidades.
Ao promover atividades extracurriculares, as possibilidades de obtenção de
conhecimento são otimizadas, e como consequência disso, há um melhor
desenvolvimento das crianças. O contraturno é uma possibilidade de extensão do
processo de aprendizagem bem como uma estratégia de manter as crianças fora
do ambiente de violação, combatendo essas situações.
Por meio de técnicas cognitivo-comportamentais, cooperamos para formação da
personalidade, o resgate e a reconstrução de sua história, facilitando a relação entre
gerações, familiar e social.

34

10

LIVRE SER
SERTÃO

313

1.566

35

Famílias
beneficiadas

Crianças beneficiadas
em 2021

53

Comunidades
beneficiadas

749

Atividades pedagógicas
realizadas

Esse projeto contribui com alguns dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU:
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36

Clique aqui e assista
a nossa agente de
missões falando sobre
as nossas atividades
com as crianças
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A causa da criança é o início de tudo para o LIVRES. Atuamos em duas frentes para dar
condições de vida melhores às crianças: no acolhimento e em atividades de contraturno.
Atuamos há 15 anos, inicialmente na capital São Paulo (2006 – 2016), depois em Teresina
(2015 – 2018), e, agora, em Santo André (desde 2018).
São duas casas de acolhimento para até 40 crianças e adolescentes, com 42
profissionais dedicados, impactando em suas famílias diretamente e na dos acolhidos.
O Acolhimento Institucional Integral Livre Ser visa à proteção da infância e
desenvolvimento de novas gerações saudáveis emocional, física e espiritualmente.
É um serviço de proteção integral às crianças, adolescentes e jovens que, por motivo de
risco (negligência, discriminação, abuso, abandono, violência e exploração), tiveram seus
vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
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LIVRE SER
ACOLHIMENTO

Crianças acolhidas
desde 2015

03
Adoções

53

Acolhidas
em 2021

97 Famílias beneficiadas
56 Visitas domiciliares realizadas

As visitas técnicas às casas dos pais e familiares para análise do ambiente, escuta
sobre os desafios, entendimento das condições e possíveis encaminhamentos aos
órgãos correspondentes

41% dos jovens inseridos no mercado de trabalho
22 Capacitações dos Colaboradores Educadores Sociais
2.438 Articulações e advocacy: Em favor da socialização da criança, com a

Rede de Proteção e parceiros da rede de Atendimento à Criança e Adolescente.

10 Reintegrações familiares
7.444 Atividades lúdicas, pedagógicas, de reforço, de lazer, sensoriais, de
desenvolvimento de autonomia e autoestima, culturais, de celebração
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Esse projeto contribui com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU:

O Livres expandiu sua atuação para atividades de combate às situações
de violação que levam a criança ao acolhimento por meio da promoção de
projetos de contraturno no sertão com as crianças e ações direcionadas ao
fortalecimento da família.
O Livres concedeu ao Lar Bom Jesus a propriedade e a terra em que o
“Acolhimento Livre Ser” funcionava na capital piauiense para que possam dar
continuidade aos serviços de atendimento estaduais.

40

O Lar Bom Jesus é reconhecido pelo excelente trabalho que desenvolve de
proteção, cuidados e restauração da oportunidade e esperança de crianças
acolhidas, tendo 02 unidades ativas de acolhimento em Natal/RN, com uma 3ª
em andamento, além de unidades no Maranhão, Goiânia e agora, Teresina.
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Clique aqui e assista
o nosso presidente
Juliano Son contando
um pouco mais sobre
o ínicio desse projeto
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MENSAGEM DO CEO
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“

Estamos em um setor que lida com o que temos de mais valioso: a vida. Todos os
desafios que enfrentamos para nos estabelecer como entidade no Terceiro Setor
brasileiro, bem como os desafios que agora enfrentamos para sobreviver nesse
cenário pandêmico, vieram para nos mostrar que dá para ser mais eficiente e, ao
mesmo tempo, ampliar o acesso a quem precisa. Tudo isso sem perder a essência, a
humanização do cuidado e o propósito.

44

Completamos 16 anos em 2022 atuando
efetivamente para a transformação da vida
de pessoas e comunidades em situação
de vulnerabilidade e alto risco. Somos uma
organização que acredita nas pessoas; nossa
essência e propósito vêm antes dos métodos
de gestão para alcance dos resultados de
legado dimensionado no planejamento
estratégico. Mudamos para crescer, e tem
uma frase que vi certo dia que expressa tudo
isso: “Só vive o propósito quem se permite
passar pelo processo.”

Somos uma organização que estimula
a criatividade, a inovação e processos
ágeis, para a promoção de uma sociedade
mais justa, inclusiva, cooperando para as
metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU.
Estamos alegres porque chegamos à
fase de consolidação do nosso SROI,
que compartilharemos com todos em
muito breve. É uma satisfação hoje
ver mensurados os impactos sociais,
econômicos e financeiros que promovemos
em nossa sociedade.

Acreditamos nos talentos e no potencial
das diferenças. Se você quer mudar, precisa
aceitar o diferente. Precisa se abrir para novos Sobre os nossos resultados, o que nos
motiva é saber que esses dados não são
modelos e novas parcerias, permitindo ser
apenas de números, mas reflexo das nossas
ajudado, aprender uns com outros.
ações propiciadas pela solidariedade e
No terceiro setor é inevitável carregar a
engajamento de milhares de pessoas que
responsabilidade de mudar destinos e
doam e se doam para essas causas. Nada do
certamente vamos envolver muita gente.
que fazemos seria possível sem os doadores,
Para isso, venceremos muitos desafios.
parceiros e voluntários.
Precisamos manter a chama acesa, ser
Clever Murilo Pires
inconformados, gostar de gente e tentar e
tentar consertar o Mundo.
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13
PRESTAÇÃO DE CONTAS

APLICAÇÃO DE RECURSOS
NO SOCIAL:

FINANCEIRO

O Livres é reconhecido e certificado pelo Selo Doar por
sua transparência e austeridade na gestão dos recursos
recebidos, bem como nos investimentos às atividades fim, ou
seja, nos projetos.

Missão Social
Sustentável

Todas as nossas atividades financeiras são auditadas por empresa
terceirizada a fim de garantir a transparência, idoneidade, cuidado com
a aplicação dos recursos e também para gerar informação qualificada a
todos os envolvidos.
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Mais Água

13%

19%

Temos nos esmerado em desenvolver ações que impactam a vida
das pessoas, em busca de uma sociedade mais justa, diminuindo as
desigualdades sociais, focando na transformação de vidas.

Aplicação dos
recursos

No ano de 2021, os trabalhos foram sendo ajustados no sentido de não
perder a performance das ações realizadas pelas equipes apesar da queda
na receita.

Conseguimos superar a meta de beneficiar 25 mil vidas,
alcançando 39.164 pessoas.
A busca pela excelência continua sendo o foco de todas nossas ações,
sempre com os olhos voltados para a missão: Trabalhar para a extinção dos
males sociais por meio de ações de inspiram e mobilizam pessoas.

Comparativamente com o ano de 2020, foi possível manter e
ampliar algumas de nossas atividades, também impactadas
pela crise pandêmica e pela inflação sobre os insumos.

Impacto
Sertão Livre

47

3,5%
5,5%

Livre Ser

59%

Livres
Experience

Total das Aplicações

100,0%
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EQUIPE
QUE TRANSFORMA

EQUIPE

Gestão de projetos

ADM Financeiro

Gestão, Captação
de Recursos e
Relacionamento

Comunicação

Lucas Rodrigueiro

Tathla Grace

Captação de Recursos e
Relacionamento
Ana Raquel e Andressa Laís

Gislaine de Campos

Diego Boaventura, Lucas
Rodrigueiro e LC4 Marketing

Social Media

Luana Thomazini

Design

Danielle Rodrigues

PROGRAMAS
Missão Social Sustentável
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Clever Murilo

Mais Água
Raul Ribeiro

Livre Ser

Daniel Cezário

Impacto Sertão Livre
Raul Ribeiro

PARCERIAS E COLLABS
parcerias@institutolivres.org.br
(11) 9.8542-6677 | (11) 2532-7747

VOLUNTARIADO

contato@institutolivres.org.br
(11) 9.8542-6677 | (11) 2532-7747

Livres Educacional
e experience
Daniel Cezário

Missionários

Odair de Oliveira, Leonardo
Cintra, Brenda Cintra, Julie Anne

Parcerias

Daniela Pires

LIVRE SER I

LIVRE SER II

Coordenadora de casa

Coordenadora de casa

Daiane Aguerra

Sandra Regina Dias

Equipe Técnica

Equipe Técnica

Psicólogo: Rosicelide Cruz
Ass. Social: Silvania Almeida

Psicólogo: Andréia Furlan
Ass. Social: Sarah de Paula
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NA MÍDIA
Clique na imagem e
acesse a matéria!
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PARCERIAS
Parcerias têm sido fundamentais para a
continuidade dos trabalhos do LIVRES.
A atuação do terceiro setor contribui para uma
sociedade civil ativa e participativa, que busca o
interesse público e proporciona melhores serviços à
comunidade, que, consequentemente, se torna mais
engajada e interessada.
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A mudança do perfil do mercado vem ocorrendo com
um aprofundamento das relações entre as empresas e
entidades sociais, e as empresas deixam de ser apenas
negócios, passando a assumir o protagonismo de
empresas cidadãs, assumindo uma posição proativa
de contribuir e encaminhar soluções para problemas
sociais. Assim, as empresas assumem um compromisso
ético, dedicando tempo e recursos materiais, humanos e
financeiros para desenvolver o bem comum.
No contexto atual, as parcerias são ainda mais decisivas
para a sobrevivência e continuidade das organizações
sociais. É uma parceria benéfica para ambos os lados:
para o cumprimento do objetivo social das OSCs e
para a valorização das empresas frente ao mercado de
investimentos que já exige o engajamento corporativo
na análise de seus ativos.

Conheça algumas formas de parcerias
que fazem a diferença para empresas que
carregam um DNA Social e anseiam por fazer
o bem, agregando valor às causas em prol de
propósitos ainda maiores:

MARKETING
DE CAUSA
É def inido como um tipo de Responsabilidade
Social Corporativa em que a campanha
promocional de uma empresa tem o duplo
objetivo de aumentar a lucratividade e, ao mesmo
tempo, provocar melhorias para a sociedade.
O marketing de causa ocorre quando uma
empresa se sai bem fazendo o bem.

LICENCIAMENTO
DE MARCA
Consiste na autorização de uso de uma marca ou
patente por um determinado tempo com f ins de
negócios. O uso das marcas Livres agregam bastante
valor às empresas que buscam estar comprometidas
com o nordeste, sertão, água e família.

INCENTIVOS
FISCAIS
Existem dispositivos legais que incentivam
e permitem que as empresas doem parte de
seu imposto de renda a pagar para causas
sociais. É uma ótima oportunidade de aplicar
seu recurso em ações que efetivamente
transformam a sociedade.

INCORPORAÇÃO
Empresas podem incorporar os projetos do Livres
como braço social empresarial, envolvendo seus
colaboradores e clientes com nossas causas,
promovendo o voluntariado e apoio direto com
know-how e troca de experiências.

PATROCÍNIO
Modalidade em que a empresa investe recursos
em ações de publicidade da marca associadas
à divulgação da causa em multicanais e
plataformas de comunicação. São estratégias de
posicionamento e visibilidade.

As articulações do LIVRES
visam novos modelos, conexões
e parcerias com projetos
corporativos de responsabilidade
social. Além de preservar os
programas e projetos sociais,
buscam-se oportunidades de
crescimento fazendo mais,
melhor e diferente.
“Buscamos implementar
parcerias de acordo com
nosso objetivo de negócio
e mercado, que cooperem
para o crescimento. Além
de evidenciar a capacidade
de execução, entrega,
governança e transparência,
prestamos contas detalhadas
regularmente, potencializando o
impacto a ser gerado junto aos
nossos parceiros”.
Clever Murilo
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EXPECTATIVAS
PARA 2022
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Manter os 12 sistemas
dessalinizadores em pleno
funcionamento;

Realizar 02 edições do Impacto
Sertão Livre, beneficiando 13
mil pessoas;

Realizar 02 novas edições do Livres
Experience e 02 edições desse
projeto em formato COLLAB;

Implementar 80 quintais
produtivos em parceria com
Instituto Novo Sertão até
abril 2023;

Manter o trabalho de
assistência e acompanhamento
das comunidades rurais na
região de Paulistana;

Expandir as atividades do Livre
Ser Sertão para atendimento
direto de mais crianças;

Implementar melhorias
de acesso à água no
sertão com os filtros de
tecnologia avançada em
parceria com Arkema;

Rever o contexto do Acolhimento
de alta complexidade e
pensar em alternativas para
potencializar a causa;

Mapear e implementar
diagnóstico de oportunidade
de comunidades no sertão
do Maranhão, Alagoas e
Pernambuco.
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Fale com
o Instituto Livres =)
(11) 98542-6677
(11) 2532-7747
contato@institutolivres.org.br
Rua Dom José de Alarcão, 55
7º Andar
Bairro Ipiranga – SP
CEP: 04208-040

