SOBRE A ORGANIZAÇÃO

O Instituto Padre Haroldo foi fundado em 28 de maio de 1978, por inspiração
de Padre Haroldo Rahm, cujo pai faleceu por problemas relacionados ao
alcoolismo. Na ocasião uniu-se a um grupo de pessoas sensibilizadas pelo
sofrimento humano.
Ao longo dos anos a entidade expandiu seu trabalho, passando a atuar com a
prevenção, cuidados e educação em quatro eixos na atenção às pessoas em
situação de vulnerabilidade social. Desde a sua fundação, a entidade já
beneficiou mais de 120 mil pessoas.
A organização atua com diferentes públicos, idades, serviços e metodologias
alinhadas às políticas públicas vigentes, além de desenvolver projetos
inovadores que guardam a essência e moções de Padre Haroldo, no que diz
respeito às relações humanas de afeto, respeito à diversidade e pluralidade, a
inclusão social e tendo a espiritualidade como valor e prática inspiradora.

MISSÃO
Acolher
pessoas
em
vulnerabilidade
e
risco,
proporcionando cuidado, educação e atendimento
especializado para uma vida saudável em comunidade.

VISÃO
Ser inspiradora por suas práticas e produção de
conhecimento, para a transformação das pessoas e das
realidades.

VALORES
Amor, Ética, Espiritualidade, Conhecimento, Profissionalismo.
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PÚBLICO

Gestantes, bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos de todos os
gêneros, em situação de pobreza e vulnerabilidade social.

NÚMEROS DE 2021

3 mil pessoas atendidas mensalmente
700 pessoas atendidas diariamente
67 mil refeições oferecidas mensalmente
4 programas
13 serviços
9 endereços
167 trabalhadores
80 voluntários

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O IPH atua contribuindo para o atingimento de 11 dos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU como um plano de
ação para as pessoas, o planeta e melhoria da prosperidade.
A Agenda 2030 busca fortalecer a paz universal com mais liberdade,
reconhecendo que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e
dimensões, é o maior desafio global e requisito indispensável para o
desenvolvimento sustentável.

O IPH atua para redução da vulnerabilidade social em quatro eixos de
trabalho, com públicos e metodologias diferentes.

EIXOS DE TRABALHO

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO
Serviços em cooperação com a Assistência Social do Município.
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CCII – Centro Convivência Inclusivo e Intergeracional

Com o intuito de promover a inclusão social, e de fortalecer os vínculos
familiares e comunitários, em horário complementar ao escolar
desenvolvemos atividades e vivências socioeducativas.
- Aprender Mais Sede
- Aprender Mais Campo Belo
- CCII Sede

Público atendido (beneficiário):
Crianças, adolescentes, jovens e seus familiares em situação de
vulnerabilidade social, pobreza e extrema pobreza.
Público prioritário da assistência social.
Moradores da região do Campo Belo - zona sul da cidade de Campinas e no
entorno da Sede - zona leste da cidade de Campinas.

Ações realizadas
- Convivência, oficinas e vivências lúdicas diversas em arte, cultura, esporte,
brincadeiras, cidadania, dança, música, culinária, cuidados com o meio
ambiente, entre outras
- Visitas, exploração da cidade e eventos culturais
- Visitas e reuniões com familiares e responsáveis, atendimento psicossocial
- Encaminhamentos à rede pública de atenção e OSCs parceiras.
- Discussões e articulações na rede pública de atenção e OSCs parceiras.

Metodologia adotada
O objetivo é promover a inclusão social e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, prevenindo o agravamento da vulnerabilidade
social. Para isso, desenvolvemos ações socioeducativas com linguagens e
práticas variadas, promovendo reflexões e experiências individuais e
coletivas.
Pilares metodológicos:
- Diálogo entre participantes e educadores
- Despertar a conscientização e a consciência de seu lugar no mundo
- Promoção de experiências coletivas, participativas e inclusivas
- Valorização dos participantes, do território e da sua cultura
- Promoção de ações que visam a autonomia, ética, respeito e humanização
das relações
- Identificação e potencialização de habilidades pessoais e grupais

Resultados obtidos

REALIDADE
Vulnerabilidade social
Pobreza
Violências
Negligências
Insegurança alimentar
Exclusão social

TRANSFORMAÇÃO
Autonomia
Fortalecimento de vínculos comunitários
e familiares
Segurança alimentar
Permanência escolar
Desenvolvimento de habilidades
Proteção
Inclusão social

Números de atendimento

PROGRAMA DE PREVENÇÃO
Serviço

Público Alvo

Atendidos

CCII Sede

Adolescentes,
jovens e adultos
(a partir de 15 anos)

59

Crianças e
adolescentes
06 a 14 anos

197

SCFV Campo Belo

Crianças e
adolescentes
06 a 14 anos

315

Familiares e
responsáveis*

Família e família
extensa

2280

SCFV Sede

2851 pessoas
** cálculo de 4 familiares por atendido

TRABALHO E RENDA
Trabalha por meio de parcerias
Programa que visa o desenvolvimento humano e de competências
técnicas e comportamentais para o trabalho e geração de renda.
- Programa de Valorização Profissional
- Cursos de qualificação profissional
- Inserção no mercado de trabalho
- Geração de renda e empreendedorismo

Público atendido (beneficiário):
Jovens e adultos, atendidos pelos serviços do IPH, e seus familiares
Além de moradores da região do Campo Belo - zona sul da cidade de
Campinas e no entorno da Sede - zona leste da cidade de Campinas.

Ações realizadas
- Apoio na obtenção da carteira de trabalho, escrita de currículo, busca de
vagas e preparação para entrevista de trabalho
- Preparação para o processo de contratação para o trabalho
- Capacitação e qualificação profissional (palestras, workshops, cursos e
seminários com abordagens diversas)
- Alfabetização tecnológica
- Acesso e inscrição na educação formal
- Seminários de melhoria da empregabilidade, aspectos comportamentais
no trabalho, valores, autoestima, autodeterminação, direitos
- Formação e apoio em ações de empreendedorismo e economia criativa
- Atividades para geração de renda pessoal

Metodologia adotada
Visa a inclusão social e produtiva por meio de ações que promovem o
desenvolvimento humano, de habilidades socioemocionais e o
autoconhecimento, além da aquisição de ferramentas técnicas necessárias
para a atuação profissional. Auxilia para que os participantes possam
alcançar mudanças significativas em suas vidas, exercer um trabalho ou
profissão, e gerar renda de maneira empreendedora ou no mercado formal,
em busca da autonomia financeira.
Pilares metodológicos:
- Desenvolvimento humano
- Práticas relacionadas ao exercício das atividades profissionais
- Formação para empreendedorismo em ambiente coletivo

Resultados obtidos

REALIDADE
Vulnerabilidade social
Desemprego
Pobreza
Violências
Exclusão social
Negligências
Exclusão social

TRANSFORMAÇÃO
Qualificação profissional
Melhoria da empregabilidade
Autonomia e autogestão
Elevação da renda
Elevação do nível de escolaridade
Inclusão social
Ampliação das oportunidades de
trabalho

TRABALHO E RENDA
Atividade

Público Alvo

Atendidos

Cursos EAD

164

Cursos presenciais

121

Programa de Valorização
Profissional

Inserção no mercado de
trabalho (formal / informal)

Atendidos dos
serviços do IPH e seus
familiares, pessoas
das comunidades do
entorno das unidades,
em situação de
vulnerabilidade social
e com mais de 18 anos.

293

163

Educação formal

51

Carteira de trabalho

78

Entrevistas de
emprego

100

Currículo Vitae

239

GERE - Costura

142

Cursos EAD acessados - 292
Cursos presenciais ofertados - 19

623 pessoas

ACOLHIMENTO RESIDENCIAL
Serviços em cooperação com a Assistência Social e Saúde de Campinas
Quatro moradias para pessoas em situação de risco social e de saúde
- Casa da Gestante
- República Jovem Feminina
- República Jovem Masculina
- Casa de passagem para adultos
Público atendido (beneficiário):
Gestantes, bebês, crianças, jovens e adultos de todos os gêneros.
Em situação de vulnerabilidade social, de pobreza e extrema pobreza.
Fazem parte do público prioritário da Assistência Social.

Ações realizadas
- Oferta de moradia inclusiva e temporária, alimentação, vestuário e higiene
- Desenvolvimento de plano individual, a partir das demandas pessoais,
visando maior autonomia e autogestão
- Atendimento psicossocial
- Encaminhamento para cuidados em saúde clínica e mental
- Garantia e ampliação de direitos e do acesso à rede de saúde, assistência
social, educação, habitação e trabalho
- Regularização de documentos e pendências jurídicas
- Promoção de grupos temáticos diversos e assembléias
- Resgate e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
- Apoio para elevação do nível de escolaridade, e acesso à qualificação
profissional e trabalho
- Fortalecimento de hábitos que promovem saúde e qualidade de vida
(esportes, artes, cultura, lazer, entre outros)
- Fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento após o
desligamento do serviço .

Casa da Gestante
- Encaminhamento e acompanhamento para diversos tipos de cuidado em
saúde: pré-natal, puericultura e saúde infantil
- Acompanhamento nutricional das mulheres, bebês e crianças
- Acompanhamento da saúde do bebê, a fim de diminuir possíveis atrasos
no desenvolvimento neuropsicomotor em função da exposição intrauterina
a substâncias psicoativas

Metodologia adotada
Há pontos em comum na metodologia dos serviços e também de
especificidades próprias do público ou proposta.
A fim de promover a reestruturação da vida, é desenvolvido um plano de
atendimento individual, que envolve diversas áreas como saúde, educação,
trabalho, cidadania, moradia e as relações pessoais. Trabalhar as
demandas pessoais e do coletivo do serviço, proporciona reflexões para
uma convivência saudável e o fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais. Também são estimuladas: ampliação de repertório, consciência
crítica e mudanças em comportamentos de risco.
Pilares metodológicos:
- Acolhimento afetivo e com respeito às diferenças
- Desenvolvimento da autonomia e da autogestão
- Convivência saudável e participação social
- Fortalecimento de vínculos familiares e sociais
- Autoconhecimento e despertar da consciência de seu lugar no mundo
- Apoio para inserção nas políticas públicas e acesso a direitos
- Mudança de hábitos para maior qualidade de vida

Resultados obtidos

REALIDADE

TRANSFORMAÇÃO

Vulnerabilidade social
Pobreza
Violências
Negligências
Baixa escolaridade
Falta de cuidados em saúde

Proteção à primeira infância
Promoção de saúde
Resgate de vínculos
Qualidade de vida
Desenvolvimento de habilidades
Autonomia
Elevação do nível de escolaridade

ACOLHIMENTO RESIDENCIAL
Serviço

República Jovem
Feminina

Público Alvo

05
Jovens de 18 a 21 anos, que
viviam em serviços de
acolhimento institucional

República Jovem
Masculina

Casa de Passagem
para adultos
(Nossa Casa)

Casa da Gestante

Atendidos

06

Adultos em
situação de rua

45 homens
5 transgêneros
Total 50 pessoas

Gestantes, bebês e
crianças até 8 anos em
situação de risco de
saúde e social

Familiares**

20 gestantes
21 crianças
Total 41 pessoas

204

306 pessoas
** cálculo de 2 familiares por atendido

TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO
Serviços em cooperação com a Saúde do Governo Estadual e o
Desenvolvimento Social dos governos estadual e federal
Programa individualizado de reabilitação para pessoas com transtornos por
uso de substâncias psicoativas (TUS)
- Comunidade Terapêutica Masculina
- Comunidade Terapêutica Feminina
- República Terapêutica Masculina
- República Terapêutica Feminina
- Ambulatório
Público atendido (beneficiário):
Gestantes e adultos de todos os gêneros
Em situação de vulnerabilidade social, pobreza e extrema pobreza, baixa
escolaridade e dependência química (TUS)
Vivendo em situação de rua ou não, oriundos do estado de São Paulo e
outras regiões do Brasil
Ações realizadas
- No ambulatório são realizadas orientações sobre dependência química
(TUS) e processo de internação (via telefone, pessoalmente ou e-mail)
- No ambulatório particular é oferecido atendimento multidisciplinar
individual e para empresas (diagnóstico, aconselhamento, terapias, etc)
- Nas comunidades terapêuticas são realizados cuidados biopsicossociais,
vivências de espiritualidade, grupos de discussão, promoção do
autocuidado e sociabilidade, prevenção a recaída, convivência comunitária,
entre outros
- Nas repúblicas terapêuticas são realizadas ações para consolidação da
recuperação e construção de autonomia financeira e relacional, com foco em
elevação do nível de escolaridade, qualificação profissional e emprego,
desenvolvimento da autonomia

Metodologia adotada
O intuito é promover um programa de recuperação para o transtorno por uso
de substâncias psicoativas e a inclusão social, sendo a comunidade o
próprio método, com a busca da consciência sobre si mesmo e as relações
interpessoais. No processo há uma programação diária que visa o
autocuidado, a saúde, a mudança de comportamentos de risco, o despertar
para novas perspectivas, ampliação do repertório, através de programa
individualizado.
Pilares metodológicos:
- Acolhimento afetivo e com respeito às diferenças
- Escuta qualificada
- Equipe multidisciplinar
- Convivência saudável entre os membros da comunidade
- Fortalecimento de vínculos familiares e sociais
- Mudança de hábitos para maior qualidade de vida
- Autonomia e autogestão

Resultados obtidos

REALIDADE
Dependência química
Vulnerabilidade social
Baixa escolaridade
Vínculos familiares rompidos
Violências
Negligências

TRANSFORMAÇÃO
Mudança no estilo de vida
Desenvolvimento de habilidades
Fortalecimento de vínculos sociais e
familiares
Proteção
Recuperação
Exercício da autonomia
Elevação do nível de escolaridade
Acesso ao trabalho e renda

TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO
Serviço

Público Alvo

Comunidades
Terapêuticas
Masculinas
(fase 1 e 2)
Comunidade
Terapêutica
Feminina
República
Terapêutica
Masculina

Atendidos

530

Adultos de todos
os gêneros com
transtorno por uso
de substâncias
psicoativas, acima
de 18 anos

República
Terapêutica
Feminina

142

37

16

Atendimento
ambulatorial

Variável

277

Orientações

Variável

2507

Familiares**

3635

3637 pessoas
** 9 transgêneros
** cálculo de 4 familiares por atendido

DADOS DE ATENDIMENTO

PESSOAS ATENDIDAS POR SERVIÇO
Ambulatório
12%

Prevenção
24.8%

Trabalho e Renda
27.1%

Moradias
4.5%

Recuperação
31.6%

PERFIL DOS ATENDIDOS - ETNIA
Amarelo
0.1%

Pardo
13.2%

Preto ou negro
34.1%

Branco
52.5%

PERFIL DOS ATENDIDOS - GÊNERO
Transgênero
1.1%
Feminino
29.3%

Masculino
69.7%

PERFIL DOS ATENDIDOS - FAIXA ETÁRIA

Bebês, crianças e
adolescentes
Bebês, crianças e adoles
38,5%
38.5%

Adultos
55.2%

Jovens
6.3%

EVENTOS, AÇÕES E CAMPANHAS

FEVEREIRO
Missa de homenagem ao aniversário do Padre Haroldo
I Yakisoba Solidário
MARÇO
Páscoa Solidária
Live - Saúde emocional e como não pirar em tempos instáveis
ABRIL
Páscoa Solidária
MAIO
1º Desafio Esperança
Campanha Solidariedade, em parceria com a EPTV
Live - Construindo diálogos com as adolescências
JUNHO
Chapéu Junino
Live - Histórias de superação
JULHO
Live - Programa de Voluntários
AGOSTO
II Sapori d´Itália
OUTUBRO
Caixa de brincadeiras em família
NOVEMBRO
Live - Medo de nada, só amor - Dois anos de Saudade Padre Haroldo
Missa Tributo Padre Haroldo
Dia de Doar
DEZEMBRO
Campanha Imposto de Renda - PF e PJ

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

Título

Prêmio Melhores
Ongs

Ano

2017, 2018,
2019 e 2021

Organização
concedente
2018 e 2019:
Instituto Doar,
Instituto Filantropia
e O Mundo que
Queremos
2017:
Instituto Doar e
Revista Época

Ordem de Mérito
Rolando Boldrin

Certificação
Phomenta

Certificação pelo
Instituto DOAR

Prêmio RAC e
SANASA de
Sustentabilidade
Ambiental

Melhores do ano

Observação
Concedido ás 100
Melhores ONGs do Brasil
nos quesitos: causa e
estratégia, representação e
responsabilidade, gestão e
planejamento, estratégia de
financiamento e
comunicação e prestação
de contas.

2019

TRT - 15

Reconhece os méritos a
dedicação e os relevantes
serviços prestados à
sociedade

2018 e 2021

Phomenta

Padrões Internacionais de
Transparência e Boas
Práticas Sociais

2018

Instituto Doar

Critérios de Gestão e
Transparência

RAC e Sanasa

Concedido à entidades
que desenvolvem
Atividades contribuem
para a preservação da
flora e fauna no planeta

2016

2015

Setor de Industria e
Comércio – RMC

Concedido à empresas e
personalidades em
reconhecimento e indicação
pública no mês de junho de
2015, pela Excelência no
atendimento e qualidade dos
serviços prestados

Título

Diploma de Honra
pela valorização
da Vida

Prêmio Paes
Lemes

World Federation
Therapeutic
Communities

Diploma de Honra
ao Mérito

VI Prêmio Bem
Eficiente

Ano

2011

2006

2006

2004

2002

Organização
concedente

Secretaria Nacional
de Política sobre
Drogas (Ministério
da Justiça e
Segurança Pública
do Governo Federal)

Observação
Concedido as pessoas e
instituições que contribuem
para a prevenção e o
combate ao uso de álcool ou
outras drogas, durante a
programação da Semana
Nacional e Estadual Sobre
Drogas, realizada de 19 a
26de julho com o Tema “ A
Educação na Prevenção do
Uso de Drogas”

Sociedade de
Medicina e
Cirurgia de
Campinas

Reconhecimento concedido a
empresas, personalidades,
instituições e programas
sociais que se destacaram por
suas contribuições para o
bem-estar social ou para o
exercício livre e ético da
medicina em Campinas

Harry Shool
Award

Reconhece as lideranças em
trabalhos realizados em
Comunidades Terapêuticas,
dentro de padrões
internacionais de tratamento
e metas qualitativas.

Câmara Municipal
de Campinas

Kanitz e
Associados

Decreto Legislativo 1.753,
de 11 de abril de 2003.
Diploma concedido pelos
relevantes serviços
prestados à Campinas,
especialmente na área social
Concedido a instituições sem
fins lucrativos em
reconhecimento por seu
trabalho e transparência.
Patrocinado por: Accor, Bando
Dibens, DM9DDD, Fimenhich,
Grupo Solvay, Intermédica
Sistema de Saúde e Natura

IPH NA MÍDIA - ALGUMAS INSERÇÕES

TV
EPTV - Campinas
ONGs e entidades assistenciais enfrentam queda de arrecadações 30/05/2020
https://globoplay.globo.com/v/8591197/?fbclid=IwAR16XK72C1JChMZweRJOs2sK5tjfpMQDKsqzpQPtyAxILnaMId3NWXNVSE

PORTAL DE NOTÍCIAS
EPTV
Instituto Padre Haroldo Prevenção, Cuidado e Educação! - 15/03/2021
https://conexaosolidaria.eptv.com.br/instituicoes/campinas/NOT,0,0,1591800,institutopadre-haroldo-prevencao-cuidado-e-educacao.aspx

G1 - Campinas
Instituto Padre Haroldo promove ação gastronômica para financiar
projetos sociais - 05/08/2021
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/08/05/instituto-padreharoldo-promove-acao-gastronomica-para-financiar-projetos-sociais.ghtmlCampinas.com

Correio Popular
Casos de alcoolismo dobram em decorrência da pandemia - 22/03/2021
https://correio.rac.com.br/2021/02/campinas_e_rmc/1065719-casos-de-alcoolismodobram-em-decorrencia-da-pandemia.html

Campanha pede doações para Instituto Padre Haroldo - 07/05/2021
https://correio.rac.com.br/2021/05/campinas_e_rmc/1091632-campanha-pede-doacoespara-instituto-padre-haroldo.html

Campinas.com
Instituto Padre Haroldo promove 1º Desafio Esperança para arrecadar
recursos às ações da entidade - 17/05/2021
https://campinas.com.br/agenda/instituto-padre-haroldo-promove-1odesafio-esperanca-para-arrecadar-recursos-as-acoes-da-entidade/

Instituto Padre Haroldo promove campanha de arrecadação de
alimentos e produtos higiênicos - 04/10/2021
https://campinas.com.br/agenda/instituto-padre-haroldo-promovecampanha-de-arrecadacao-de-alimentos-e-produtos-higienicos/

Fundação Feac
Segunda edição do Mobiliza Campinas demonstra a força do trabalho em
rede - 28/12/2021
https://feac.org.br/segunda-edicao-do-mobiliza-campinas-demonstra-a-forcado-trabalho-em-rede%E2%80%AF/

Redes sociais
Site: 96.300 visitas
Facebook: 18.849 seguidores
Instagram: 5.101 seguidores
Linkedin: 2.337 seguidores
Youtube: 19.448 impressões

Demonstrações financeiras
DRE – Balanço auditado
Auditoria independente: Consulcamp
Para acessar: https://padreharoldo.org.br/transparencia/

Razão Social: Instituição Padre Haroldo Rahm
CNPJ: 50.068.188/0001-88
Endereço:
R. Dr João Quirino do Nascimento, 1601
Jd. Boa Esperança - Campinas/SP
(19) 3794-2500

padreharoldo.org.br
@institutopadreharoldo

