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Condeca - Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente

É uma verba social, empresas tributadas pelo lucro
real podem destinar até 1% do Imposto de Renda
e pessoas físicas até 6%.
Projetos enviados para captação via Imposto de
Renda:
• Inspirar II – Formação de agentes socioambientais
locais para um futuro comunitário sustentável
• Programa Ipezinho - Atividades socioeducativas
para a Primeira Infância
• Projeto Nutrindo Saberes
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Inspirar II

Inspirar II
Formação de agentes socioambientais locais
para um futuro comunitário sustentável

Objetivo: Promover conhecimentos, valores
e habilidades para a preservação ambiental
envolvendo a comunidade do Jardim São Luís e
bairros vizinhos, periferia da zona Sul de São Paulo,
cujos moradores vivem em alta vulnerabilidade
social.
Número de beneciados: 1.643 crianças
e adolescentes em vulnerabilidade social além
de professores das escolas públicas do entorno.
Tempo de execução do projeto: 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 589.171,20
Valor disponível para captação: R$ 589.171,20
Prazo para captação: 30/04/2024
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Formações para jovens
• Formação em monitoria ambiental para
a capacitação de jovens monitores ambientais
• Educação Ambiental e Permacultura:
PDC – Curso em Design em Permacultura
e Tecnologias Ambientais (Cisterna, biodigestor,
swales, jardins ecológicos, composteira,
pluviometro, sensores para irrigação, pancs,
bioconstrução, telhado verde, farmácia de jardim
etc.)
• Atividades práticas
Formações para educadores da rede pública
• Os desaﬁos da educação ambiental
• A metodologia dos 4 Elementos, desenvolvida
na Fundação Julita: da primeira infância
a juventude
• Elaboração de Cardápio de atividades
pedagógicas
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Resultados esperados
• Formar 30 jovens em agentes ambientais, que
vão atuar em mediações em educação ambiental
com 1.183 beneﬁciários da Fundação Julita:
da primeira infância a terceira idade.
• Capacitar 30 professores de educação infantil,
fundamental I e II e ensino médio.
• Atendimento a 400 crianças e adolescentes
oriundos de escolas públicas da comunidade
para visita ambiental monitorada na Fundação
Julita.
• Publicação de material didático em Educação
Ambiental para professores e educadores da
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II
e Ensino Médio.
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Programa Ipezinho

Programa Ipezinho
Atividades socioeducativas para a Primeira Infância
Objetivo: Oferecer proteção social à criança na
faixa etária entre 4 e 5 anos e 11 meses, em situação
de vulnerabilidade e risco, por meio do
desenvolvimento de suas potencialidades,
bem como favorecer aquisições para a conquista
da autonomia, protagonismo e cidadania,
mediante o fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários.
Número de beneciados: 100 crianças de 4 a 5
anos e 11 meses, moradoras do Jardim São Luís e
bairros adjacentes, que vivem em situação de alta
vulnerabilidade social.
Tempo de execução do projeto: 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 329.386,16
Valor disponível para captação: R$ 329.386,16
Prazo para captação: 30/04/2024
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O projeto promove a realização de atividades
para as crianças dentro de quatro áreas
multidisciplinares:
• Educação Ambiental
• Educação pelo Esporte
• Educação pela Cultura
• Educação em Saúde
Eixos de atuação:
• Brincar: atividades lúdicas orientadas
• Atividades com famílias
• Eventos comunitários
• Atender 100 crianças promovendo atividades
que ofereçam experiências lúdicas, culturais,
esportivas e de promoção à saúde além
de contato com a natureza, estimulando
a criatividade e a autonomia
• Atender as 100 famílias com ações para
fortalecimento de vínculos
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Projeto
Nutrindo Saberes

Projeto Nutrindo Saberes
Objetivo: Contribuir para melhoria da saúde
nutricional da população moradora do Jardim
São Luís e entorno que vive em situação
de vulnerabilidade social, através do estímulo
de práticas alimentares saudáveis e promoção
de ações para o enfrentamento da insegurança
alimentar e nutricional.
Número de beneciados: Ao total 1100,
beneﬁciários entre crianças, adolescentes
e jovens de 4 mesesa 17 anos de idade moradores
do Jardim São Luís e bairros do entorno.
Tempo de execução do projeto: 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 496.731,50
Valor disponível para captação: R$ 496.731,50
Prazo para captação: 30/04/2024
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Resultados esperados
Crianças e adolescentes: Atendimento a 1100
crianças e adolescentes com oferta de alimentação
de qualidade e atividades socioeducativas
acerca da temática alimentação saudável.
Famílias, educadores e comunidade: Realização
de palestras formativas direcionadas
a comunidade, educadores, educandos
e familiares sobre a importância da alimentação
saudável na promoção da saúde nutricional.
Oferta de acompanhamentos e/ou
encaminhamentos e orientação alimentar
e nutricional com base na leitura e análise
do perﬁl do comportamento alimentar.
Atuação em rede: Através de encontros com
a participação de membros representantes
da sociedade civil, poder público (CRAS, UBS,
CEIs, EMEIs, Escolas Estaduais e Conselho Tutelar)
na perspectiva de contribuir na diminuição dos
índices de insegurança alimentar e nutricional
na região.
Sistematização: Confecção de e-book com
a demonstração das boas práticas em saúde
nutricional desenvolvidas durante o projeto.
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FUNCAD - Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

É uma verba social, empresas tributadas pelo lucro
real podem destinar até 1% do Imposto de Renda
e pessoas físicas até 6%.
Projeto aprovado para captação via Imposto
de Renda:
• Projeto Esporte Julita para Comunidade: Oﬁcinas
de Iniciação e Aprimoramento Esportivo
• Projeto Quintal de Sabença: Direito à Cultura
para crianças e adolescentes
• Projeto Trilhas para Educação em Direitos
Humanos
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Projeto Esporte
Julita para Comunidade

Projeto Esporte Julita para Comunidade
Oﬁcinas de Iniciação e Aprimoramento Esportivo

Objetivo: Contribuir para a democratização
do acesso ao esporte, atuando como agente
de desenvolvimento no processo de educação
e de construção da cidadania de crianças e jovens
moradores da região do Jardim São Luís e entorno,
que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Número de beneciados: 820 crianças
e adolescentes moradoras do distrito de Jardim
São Luís, em sua maioria crianças e adolescentes
que se encontram em situação de vulnerabilidade
social.
Tempo de execução do projeto: 12 meses;
podendo ser renovado para mais 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 510.518,11
Valor disponível para captação: R$ 510.518,11
Prazo para captação: até 2024
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Resultados esperados
• Atendimento para 820 crianças e adolescentes
favorecendo a iniciação e o aprimoramento
da prática físico-esportiva, a partir dos valores
e princípios do esporte educacional, estimulando
a prática de esportes e atividades físicas como
forma de lazer, integração social e promoção
de saúde.
• Atendimento para 20 adolescentes sobre
monitoria em esporte e discussão, acompanha
mento e elaboração de Projeto de Vida.
• Realização de sete eventos por ano esportivos/
recreativos no cunho do Esporte Educacional,
que envolvam a participação das famílias e a
comunidade, fortalecendo vínculos.
• Atividades socioeducativas para crianças
e adolescentes com temas transversais auto
conhecimento e promoção da saúde (higiene
pessoal, direitos menstruais, direitos humanos,
direitos da criança e do adolescente, educação
sexual e prevenção às diferentes formas de
violência) conforme determinação do artigo 9º
do edital FUMCAD 2021/2022.
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Projeto Quintal
de Sabença

Projeto Quintal de Sabença
Direito à Cultura para Crianças e Adolescentes
Objetivo: O projeto Quintal de Sabenças visa
desenvolver ações culturais diversas com crianças
e adolescentes de forma individual e grupal,
envolvendo o território. Tendo como proposta
proporcionar o acesso aos bens culturais e suas
ferramentas de produção, entendendo o potencial
estético como elemento de transformação social
para indivíduos e o território.
Número de beneciados: Serão atendidas 1.656
crianças e adolescentes, moradores do distrito
de Jardim São Luís, que se encontram em situação
de vulnerabilidade social.
Tempo de execução do projeto: 12 meses;
podendo ser renovado para mais 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 541.307,45
Valor disponível para captação: R$ 541.307,45
Prazo para captação: até 2024
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Resultados esperados
• Formações para equipe interna do Projeto
na área da Cultura, abertas a educadores
da comunidade.
• Oferta de atividades/experiências Imersivas
em Arte e Cultura Brasileira direcionadas por
faixa etária.
• Ações em rede para o fomento da Cultura
no território.
• Realização de eventos: Cine Julita e Exposições
“Quintal de Sabenças”, resultado das atividades
realizadas com crianças, adolescentes,
comunidade, famílias e educadores.

20

Projeto Trilhas para Educação
em Direitos Humanos

Projeto Trilhas para Educação
em Direitos Humanos
Objetivo: Implementar a temática de Direitos
Humanos de forma transversal e interdisciplinar
no currículo de atividades socioeducativas
disponibilizadas pela Fundação Julita, beneﬁciando
crianças e adolescentes e suas famílias em situação
de vulnerabilidade social, a partir da formação e
qualiﬁcação dos seus educadores sobre a temática,
culminando em intervenções territoriais e
exposições artísticas e na sistematização do projeto,
para o compartilhamento do conhecimento com
outras organizações sociais e com a comunidade.
Número de beneciados: 1656 crianças e
adolescentes moradores do distrito de Jardim
São Luís, em sua maioria em situação
de vulnerabilidade social.
Tempo de execução do projeto: 12 meses;
podendo ser renovado para mais 12 meses
Custo total (12 meses): R$ 764.563,62
Valor disponível para captação: R$ 764.563,62
Prazo para captação: até 2024
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Resultados esperados
• Realização da Trilha Formativa sobre direitos
humanos para toda a equipe da instituição,
visando qualiﬁcar as ações realizadas com
crianças, adolescentes e famílias.
• Realização de reuniões socioeducativas com
famílias sobre a temática Direitos Humanos.
• Atividades socioeducativas para crianças
e adolescentes com temas transversais auto
conhecimento e promoção da saúde (higiene
pessoal, direitos menstruais, direitos humanos,
direitos da criança e do adolescente, educação
sexual e prevenção às diferentes formas de
violência) conforme determinação do artigo
9º do edital FUMCAD 2021/2022.
• Sistematização da experiência, através de Ebook,
para divulgação e multiplicação em outros
espaços socioeducativos.
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Contrapartidas

Contrapartidas
• Divulgação da marca no website e mídias sociais
da organização;
• Divulgação da marca no Relatório Anual
de Atividades;
• Certiﬁcado de parceria e selo “Juntos temos
o poder de transformar”;
• Produção de conteúdo sobre a parceria em site
institucional e redes sociais (a combinar);
• Investimento social em uma área de alta
vulnerabilidade, fortalecendo as ações de
responsabilidade social da sua empresa;
• Várias outras ações podem ser pensadas em
conjunto, como voluntariados corporativos,
participação em feiras, workshop, entre outros
eventos promovidos pela organização.
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Apresentação
Institucional

Já pensou em um
lugar que atende

Mais de 1,3 mil
pessoas em
vulnerabilidade
social por dia
entre 4 meses e
mais de 60 anos?
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Esta é a
Fundação Julita
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Tudo começou
há 70 anos aonde
hoje é a comunidade
do Jardim São Luís...
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Missão
Atender crianças, adolescentes, jovens e famílias
em situação de vulnerabilidade social por meio de
ações socioeducativas que promovam o exercício
da cidadania.
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Visão
Tornar-se um referencial para o desenvolvimento
humano e sua inserção social.
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Jardim São Luís,
zona sul de São Paulo

Jardim São Luís
Distrito possui
aproximadamente

300 mil

habitantes, grande parte
em situação de
vulnerabilidade social
e econômica

51,3%

da população do
Jardim São Luís
é preta e parda

Maior índice na proporção
de domicílios em

favela

em relação ao total de
domicílios por distrito
Registra os maiores índices
de violência envolvendo

jovens

da cidade (por homicídio
e intervenção legal)
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Está entre os
maiores índices de

atraso

da idade-série no Ensino
Fundamental da rede
municipal

Apenas

10%

da população que mora
nos distritos mais pobres
da zona Sul, incluindo o
Jardim São Luís, têm o
Ensino Superior completo

15,5%

dos moradores não
têm emprego formal

Fontes: Rede Nossa São Paulo, Fundação Seade,
Sehab, PMSP/Sinannet, SME/Censo Escolar.
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A Julita atua nas causas
• Vulnerabilidade Social e Econômica
• Inclusão de jovens nas universidades
• Oportunidade de trabalho e renda
• Insegurança alimentar
• Evasão escolar/ Educação Complementar
• Marcadores sociais (gênero, racismo estrutural)
• Sustentabilidade/ Educação ambiental
• Acesso a direitos (esporte, lazer, cultura, saúde)
A Fundação contribui para alcançarmos
os seguintes ODSs:
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Atuação
• Parceria com Políticas Públicas de Assistência
Social e Educação
• Atendimento a crianças, adolescentes, jovens
e idosos em vulnerabilidade social
• Centralidade na família
• Ações intersetoriais
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Número de Beneﬁciários por Ano

1304

2726

Centros de
Educação

1637

matriculados

refeições por dia

Programa
Primeira Infância

Programa
Criança e
Adolescente

Programa
Juventude

crianças de
4 meses a
3 anos

crianças e
adolescentes
de 4 a 14 anos

jovens e adultos
de 15 a 35 anos

308

376

Programa
Terceira
Idade

180

beneﬁciários
com mais
de 60 anos

37

beneﬁciários
de todas as
idades

419

Centros de Educação Integrados

Centro de Educação
Ambiental
Tem como base a permacultura
e desenvolve ações integradas
e continuadas com os quatro
elementos da natureza (água,
fogo, terra e ar). Possui em sua
sede uma vitrine de tecnologias
sustentáveis.

Centro de Educação
em Cultura
Tem como objetivo proporcionar
o acesso aos bens culturais e suas
ferramentas de produção, tendo
o potencial estético com
elemento de transformação
social.

Centro de Educação
pelo Esporte
As práticas corporais (dança,
esporte, brincadeira, circo,
além de modalidades esportivas)
são as principais ferramentas
nesse tema. Visam contribuir
com a formação de um sujeito
crítico, autônomo e participativo.

Centro de Educação
em Saúde
Oferece atendimento
multidisciplinar nas áreas
de psicologia, psicopedagogia
e nutrição. Visa contribuir com
a promoção da saúde e da
qualidade de vida, sobretudo
nas questões do aprendizado.
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Premiações
Referência em atendimento socioassistencial,
a Fundação Julita já conquistou diversos prêmios
e certiﬁcações.
Um reconhecimento da sociedade pelo seu
comprometimento na garantia dos direitos
de crianças, adolescentes, jovens e idosos
em situação de vulnerabilidade social.

Intel do
Bem 2010
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Parceiros
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www.fundaçãojulita.org.br

/fundaçãojulitaoﬁcial

Rua Nova do Tuparoquera, 249
Jardim São Luís – São Paulo – SP
CNPJ: 62.805.759/0001-07

/fundaçãojulita

