B A L A N Ç O

INSTITUCIONAL 2018

A Mater Dei é uma Organização Não Governamental com sede em Atibaia (SP)
que trabalha há 19 anos em prol da transformação da sociedade.
O ano de 2018 consolida a maturidade de uma trajetória de transformação
iniciada em 2014, que vem resignificando o posicionamento e atuação da
MATER DEI junto a sociedade, gerando maior impacto social com metodologias
de trabalho próprias e adequadas aos públicos atendidos: crianças e
adolescentes, mulheres, desempregados e idosos.

Apresentamos aqui um resumo das realizações!

MISSÃO
Atuar como agente de transformação social,
envolvendo e orientando pessoas e comunidades
para a garantia de seus direitos e conquista de
sua autonomia.
VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida pela excelência de trabalho, modelo de
gestão, formato de captação de recursos e papel estratégico
diferenciado no cenário do Terceiro Setor de Atibaia e
região.

POSICIONAMENTO

Garantir em todos os nossos programas e projetos o papel
de agente de transformação social, atuando de forma
transparente e efetiva.
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PROJETOS
A restruturação do Projeto Acalanto
ampliou a orientação a jovens gestantes e
neomaters, assegurando direitos às mães
em vulnerabilidade social e trabalhando
ações voltadas a primeira infância.

Programa consolidou metodologia de
prevenção e empoderamento feminino,
bem como ações de atendimento de
situações de violência de gênero, com
ações em 16 comunidades e mais de
6000 mulheres atendidas!

Conjunto habitacional Jardim Carandá –
Sorocaba - projeto de desenvolvimento
comunitário realizado pela MATER DEI em
parceria com Fundação Banco do Brasil
atende 2600 famílias – ações de educação
ambiental, educação para qualidade de vida,
cidadania e tratamento de resíduos.

PROJETOS
O Projeto formou 140 crianças, jovens e
adultos em cursos livres de teatro em
cinco núcleos de bairro e promoveu mais
de 20 apresentações de 9 peças de
criação coletiva; projeto é uma das
atividades da Mater Cultural - Ponto de
Cultura de Atibaia – reconhecimento pelo
Ministério da Cultura.

Projeto de prevenção e combate ao
Bullying foi iniciado em 10 escolas
públicas e atende mais de 4000 alunos
e professores, com apoio do FUMCAD
e Prefeitura de Atibaia.

Lançamento do projeto Ponto de
Equilíbrio, de inserção social e
profissional para a terceira idade, em
execução no município de Atibaia.
Apoio Conselho Estadual do Idoso

EMPREENDIMENTOS
SOCIAIS

Com foco em geração de receitas, foi
inaugurado o Café Dalí, empreendimento
de alimentação, cultura e entretenimento,
com responsabilidade social.

Você sabia que o Salão da Mater é um
empreendimento social? O Salão procura
potencializar oportunidades de renda e
inclusão produtiva no segmento da
estética e beleza.

O Programa FORTES de fomento ao
terceiro setor leva tecnologia de gestão
e apoia a organização de coletivos e
organizações não governamentais em
fase de implantação e estruturação.

APOIO E
PARCEIROS
A construção da sustentabilidade se faz a partir da capacidade
de diálogo e atração de parceiros e apoiadores.
Conquistamos a confiança de mais de 80 organizações públicas
e privadas em 2018, com suporte técnico e financeiro,
melhorando a qualidade de atendimento e impactos sociais na
execução.

