
Proposta de Patrocínio
Projeto 4 PASSOS - PAP



Atendimento de 1.000 crianças 
e jovens diariamente, tendo a 

educação como sua 
principal ferramenta para 

superação das desigualdades 
sociais

98 ANOS DE LAR SÍRIO

1923

Nasce o Orphanato Syrio o

bairro do Tatuapé na cidade de
São Paulo

2015

O Lar Sírio deixa de ser um 
abrigo, não possuindo mais 

nenhuma criança em regime 
de internato, e o atendimento 
passa a ser em regime de 
contraturno escolar. 

2020

Do Assistencialismo à Assistência Social e Defesa de Direitos:
Uma atuação para construção da autonomia



Missão

Promover a cidadania e enfrentar as desigualdades

através de trabalhos de assistência social

desenvolvidos para crianças e adolescentes em

situação de vulnerabilidade e risco social.

O Lar Sírio Pró-Infância Atuação

Famílias 
monoparentais 
feminina

Extremo leste 
Paulistano

Atendimento de 
Crianças e 
Adolescentes

De 4 a 24 anos

ODS 10*

Premiações e 
Certificações

*Objetivos de desenvolvimento sustentável 10 – Redução das Desigualdades 



Perfil das crianças e adolescentes atendidos:

▪ famílias beneficiárias de programas de transferência de renda
(CAD único);

▪ em situação de vulnerabilidade e risco social e econômico;

▪ encaminhadas pelo CRAS – Centro de Referência de Assistência
Social;

▪ que possuam irmãos ou famílias participantes de outros programas
sociais da Instituição;

▪ em situação de trabalho;

▪ reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de
acolhimento;

▪ com deficiência, beneficiárias ou não do BPC;

▪ cuja guarda esteja em poder de avós ou parentes em dificuldades e
em outras organizações familiares.

O Lar Sírio Pró-Infância Público atendido



área total

18 prédios
25.000 M²

O Lar Sírio Pró-Infância Infraestrutura



Mais de 3.000
atendimentos diários

1.000 crianças
matriculadas

1200 jovens/ano
na profissionalização

2.100 refeições
diárias

120 trabalhadores
sociais

65 voluntários
fixos

Lar Sírio:
Atividades

Socioeducadionais

*Número de atendimentos com ano base 2019

‘’Educação como principal ferramenta para superação das desigualdades 
sociais’’

O Lar Sírio Pró-Infância Atendimento
s

Protagonismo | Cidadania | Equidade | Autonomia 



✓ Arte e Cultura
✓ Musicalidade
✓ Esportes
✓ Lazer e Bem-estar
✓ Meio Ambiente
✓ Informática
✓ Civilidade e Convivência
✓ Formação Profissional

O Lar Sírio Pró-Infância Atendimentos 

Assistência Social | Psicologia | Nutrição | Educação 

Atividades socioeducacionais no contraturno escolar



O Lar Sírio Pró-Infância na Pandemia

Enfrentamento da ampliação de situações de 
vulnerabilidade e risco social

▪ Distribuição de cestas básicas e agasalhos
▪ Intensificação dos atendimentos de assistência 
social

Pós-pandemia:  como dar suporte ao novo cenário de vulnerabilidade?

▪ Atividades de apoio escolar: minimizando defasagem de aprendizados
▪ Novo espaço de acesso e inclusão digital
▪ Geração de renda: formação profissional para empregabilidade e empreendedorismo
por jovens e suas famílias (criação de produtos artesanais feito pelas mães dos atendidos)



Projeto 4 Passos Objetivo e etapas

Preparação para o 

profissionalizante: 

despertar talentos 

individuais, coletivos e 

potencialidades vocacionais

Diagnóstico e 

planejamento: traçar, de 

forma participativa, um 

plano de desenvolvimento 

profissional individual

Cursos profissionalizantes: 

formação profissional para 

o mercado de trabalho e 

empreendedorismo

Pós-formação: buscar e 

ampliar oportunidades de 

ingresso no mercado de 

trabalho

1 Despertando 
Talentos

2 Plano de
Desenvolvimento Individual

3 Educação para 
o Trabalho 4 Mundo do Trabalho e 

Mentoria

Objetivo:

Ampliar o conhecimento e a formação profissional de jovens para que atuem dignamente no mundo do trabalho e construam 
sua participação ativa na vida pública



Emancipação e 
autonomia

Habilidades 
empreendedoras

sobre o projetoProjeto 4 Passos

Desenvolvimento 
integral do jovem

Oficinas
práticas

Educação 
para a 

cidadania

Vivências 
profissionais Diversidade 

e inclusão

Emprego e 
geração de 

renda

EDUCAÇÃO 
Profissionalizante

Empoderamento 
econômico Competências 

chave



Cardápio de cursos

Na área de Gestão e Empreendedorismo:

✓ Assistente Administrativo (SENAC);

✓ Técnicas Administrativas e Rotinas Organizacionais

(SENAC);

✓ Auxiliar de Escritório (SENAC);

✓ Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços

e Turismo (SENAC);

✓ Crescendo e Aprendendo (SEBRAE);

✓ Super MEI Gestão (SEBRAE);

Projeto 4 Passos

*A empresa patrocinadora poderá sugerir e participar da escolha sobre quais cursos deseja oferecer



Cardápio de cursos

Na área de Gastronomia:

✓ Padeiro (SENAI);

✓ Decoração de Bolos (SENAI);

✓ Salgadeiro (SENAI);

✓ Panetone e Chocotones (SENAI);

Projeto 4 Passos

*A empresa patrocinadora poderá sugerir e participar da escolha sobre quais cursos deseja oferecer



Cardápio de cursos

Na área de Comunicação e Saúde:

✓ Técnico em Enfermagem (SENAC);

✓ Designer Gráfico (SAGA);

Projeto 4 Passos

*A empresa patrocinadora poderá sugerir e participar da escolha sobre quais cursos deseja oferecer



Projeto 4 Passos Oportunidades de Patrocínio

Público a ser atendido
900 jovens

Impacto indireto estimado
3.600 pessoas (famílias)

Não-incentivado*
A definir com o patrocinador

Via Incentivo Fiscal
R$ 309.365,43

* Valor do patrocínio não-incentivado pode ser parcelado mensalmente ao longo do ano.



Projeto 4 Passos como direcionar

Processo de Destinação Observações

Para realizar a doação, basta clicar aqui para
ser redirecionado à página do projeto do Lar
no FUMCAD, onde é só selecionar a
opção “Pessoa Jurídica”, preencher os
dados cadastrais e emitir o boleto de doação

• O limite para dedução do IRPJ, declarado no 
modo Lucro Real, é de até 1% do imposto 
devido.

• Para emissão do recibo, solicitamos o envio 
do comprovante de transferência para o e-
mail: relacionamento@larsirio.org.br

Projeto (parte) APROVADO no FUMCAD/SP (100% dedutível do IRPJ para
empresas tributadas pelo Lucro Real, limitado até 1% do IR a pagar)

Os fundos são meios fundamentais de viabilização do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e financiamento da execução das políticas de
atendimento à CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

VALOR A CAPTAR
Cota: R$ 309.365,43

VALOR DO PROJETO
Cota: R$ 343.725,43

http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/Colaboracoes/Projetos/DetalhesPorId?idProjeto=2988&idEntidade=145&nomeProjeto=Programa%20de%20Apoio%20Profissional&nomeEntidade=Lar%20Sirio%20Pr%C3%B3%20Infancia
mailto:contato@larsirio.org.br


Projeto 4 Passos Plano de contas e contrapartidas

Cotas de Contra partidas e Geração de Valor compartilhado

Contrapartidas

R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$200.000,00

DESPERTAR AUTONOMIA EMANCIPAÇÃO

Divulgação como 
Apoiador

Divulgação como 
Patrocinador

Divulgação como 
Patrocinador Master

Divulgação da empresa patrocinadora em nossas mídias sociais: LinkedIn, Facebook e
Instagram. X X X

Relatório de resultado do projeto com fotos e vídeo para divulgação pela empresa
parceira. X X X

Divulgação da Logo da empresa, durante o ano de 2022 no site Institucinal do Lar Sírio;
X X X

Voluntariado: participação como palestrantes, dentro do conteúdo previsto, falando
sobre desenvolvimento de competências, processos seletivos e compartilhando sua
trajetória profissional, além de atuar como mentores dos jovens recém-formados.
Outra ação importante seria o suporte criação de um banco de currículos dos
formandos para facilitar o processo de encaminhamento ao mercado de trabalho.

X X

Participação de um representante da empresa, enquanto empresa patrocinadora do
projeto, no “Programa Bem Vindo ao Lar”, uma live semanal realizada pelo Youtube
da Instituição sobre temas relevantes para a organização, para a causa e para o terceiro
setor de fora mais ampla.

X



ESG, Agenda Social e Projeto 4 Passos

Fonte: Ideal Social Assessoria e Treinamento



Campanha A.F.E.T.O.
Na Campana A.F.E.T.O., 
Apadrinhamento Financeiro 
Econômico Traz Oportunidades, o 
padrinho assume o compromisso 
de realizar contribuição 
financeiras mensais para manter 
uma criança na instituição.

O Lar Sírio Pró-Infância Outras Formas de  Apoiar 

Nota Fiscal Paulista
Doação da nota fiscal paulista
em papel (até o dia 20 do mês 
consecutivo à compra) ou 
recorrente via aplicativo.

Imposto de Renda
Parte do imposto de renda de 
pessoa física ou jurídica pode 
ser destinado para os 
projetos aprovados pelos 
Fundos da Infância e 
Adolescência (CONDECA/SP e 
FUMCAD/SP)

Loja Social
Loja permanente de varejo 
social com foco no 
empoderamento das famílias 
e na economia circular. Todo 
o recurso obtido com a venda 
de produtos é destinado aos 
projetos sociais 
desenvolvidos. 

Patrocínio Corporativo
Possibilidade de patrocínio direto para 
a instituição ou para algum projeto em 
específico. Atuamos para alinhar esse 
investimento com a estratégia social 
da empresa, dentro da premissa de 
Geração de Valor Compartilhado.

Arredondamento de 
Centavos
Doação de centavos ao arredondar o
valor final de compras realizadas pelos
cartões de crédito pré-cadastrados.
Para cadastrar seu cartão, acesse:
www.larsirio.centavosrealizam.com.br
.

Produtos
Os produtos doadores são 
utilizados nas atividades 
diárias, para distribuição 
às famílias ou para venda 
na Loja Social.

Doação via site
Para se tornar um doador da 
instituição, clique aqui e siga 
as instruções na tela. Você 
poderá escolher se deseja 
fazer uma doação única ou 
mensal. 

http://www.larsirio.centavosrealizam.com.br/
mailto:https://larsirio.doareacao.com.br/


Segundo Carlos Takahashi, Diretor-Executivo da 
BlackRock Brasil, não seguir os princípios do ESG 
entrou no processo de precificação do risco do 

investimento.
“É o fim do resultado a qualquer preço.”

ESG, Agenda Social e Projeto 4 Passos

Não se trata de imagem.
Não se trata de obter clientes.

É uma questão de INVESTIMENTO!



ESG, Agenda Social e Projeto 4 Passos

Fonte: Ideal Social Assessoria e Treinamento



Projeto Protagonismo valor compartilhado

Contrapartidas e Geração de Valor Compartilhado

• Divulgação da empresa patrocinadora em nossas mídias
sociais: LinkedIn, Facebook e Instagram.

• Relatório de resultado do projeto com fotos e vídeo para
divulgação pela empresa parceira.

• Participação de um representante da empresa, enquanto
empresa patrocinadora do projeto, no “Programa Bem
Vindo ao Lar”, uma live semanal realizada pelo Youtube da
Instituição sobre temas relevantes para a organização,
para a causa e para o terceiro setor de fora mais ampla.



Projeto Protagonismo ampliação do impacto social

Outras ações e oportunidades para colaboradores

✓ Voluntariado: participação como palestrantes, dentro do conteúdo previsto, falando sobre
desenvolvimento de competências, processos seletivos e compartilhando sua trajetória profissional,
além de atuar como mentores dos jovens recém-formados. Outra ação importante seria o suporte
criação de um banco de currículos dos formandos para facilitar o processo de encaminhamento ao
mercado de trabalho.

✓ Doação de parte do IRPF: Os funcionários que fazem sua declaração de ajuste anual do Imposto de
Renda de pessoa Física no modelo completo poderão doar parte do seu imposto a pagar ou a restituir
para os projetos sociais do Lar Sírio Pró-Infância aprovados nas Leis de Incentivo (CONDECA, FUMCAD
e Lei Rouanet).

✓ Doação mensal: Os funcionários da empresa que se interessarem também poderão fazer doações
mensais via boleto bancário para apoiar os projetos do Lar Sírio Pró-Infância.



Campanha A.F.E.T.O.
Na Campana A.F.E.T.O., 
Apadrinhamento Financeiro 
Econômico Traz Oportunidades, o 
padrinho assume o compromisso 
de realizar contribuição 
financeiras mensais para manter 
uma criança na instituição.

O Lar Sírio Pró-Infância Outras Formas de  Apoiar 

Nota Fiscal Paulista
Doação da nota fiscal paulista
em papel (até o dia 20 do mês 
consecutivo à compra) ou 
recorrente via aplicativo.

Imposto de Renda
Parte do imposto de renda de 
pessoa física ou jurídica pode 
ser destinado para os 
projetos aprovados pelos 
Fundos da Infância e 
Adolescência (CONDECA/SP e 
FUMCAD/SP)

Loja Social
Loja permanente de varejo 
social com foco no 
empoderamento das famílias 
e na economia circular. Todo 
o recurso obtido com a venda 
de produtos é destinado aos 
projetos sociais 
desenvolvidos. 

Patrocínio Corporativo
Possibilidade de patrocínio direto para 
a instituição ou para algum projeto em 
específico. Atuamos para alinhar esse 
investimento com a estratégia social 
da empresa, dentro da premissa de 
Geração de Valor Compartilhado.

Arredondamento de 
Centavos
Doação de centavos ao arredondar o
valor final de compras realizadas pelos
cartões de crédito pré-cadastrados.
Para cadastrar seu cartão, acesse:
www.larsirio.centavosrealizam.com.br
.

Produtos
Os produtos doadores são 
utilizados nas atividades 
diárias, para distribuição 
às famílias ou para venda 
na Loja Social.

Doação via site
Para se tornar um doador da 
instituição, clique aqui e siga 
as instruções na tela. Você 
poderá escolher se deseja 
fazer uma doação única ou 
mensal. 

http://www.larsirio.centavosrealizam.com.br/
mailto:https://larsirio.doareacao.com.br/


G R A T I D Ã O !

juntos
pelo
larsírio

#

CONTATO

Jucileia Alves |Departamento de Desenvolvimento 
Institucional

relacionamento@larsirio.org.br

(11) 2092-4811 | Ramais: 246 e 245

(11) 97121-5241


