Relatório 2021

O ILAS
Criado em 30 de maio de 1999, o Instituto Luterano de Assistência Social –
ILAS é uma associação beneficente, sem fins lucrativos, cuja principal
finalidade é cuidar dos mais necessitados em amor, para que tenham vida e
vida em abundância.
O ILAS nasceu de uma vontade comum em servir ao próximo e melhorar a
vida de muitas pessoas da cidade de Planaltina-DF. Atualmente o foco da
atuação do ILAS é o Projeto Apreender que oferecerá a crianças matriculadas
na rede pública e com dificuldades de aprendizagem um ambiente acolhedor
e seguro para o seu desenvolvimento integral, promovendo melhoria na
compreensão dos conteúdos escolares com consequente reflexo em seu
rendimento escolar. De forma complementar, o ILAS também executa projetos
de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade, como os projetos
Abraçar e o Inverno ILAS.
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MISSÃO
Promover inserção social por meio da evangelização e de ações
socioeducativas, visando a melhoria da qualidade de vida da população e
contribuindo para o exercício da cidadania.

VISÃO
Ser referência, pela excelência dos serviços prestados, na educação, nas ações
socioeducativas e na formação ético-cristã de pessoas comprometidas e
participativas na construção de uma sociedade sustentável, justa e fraterna.

VALORES
Solidariedade, cooperação, respeito às diferenças
desenvolvimento social, com dignidade e amor cristão.
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Mensagem da Presidente
As “perdas de aprendizagem com a Covid-19 podem custar a esta geração
de estudantes quase US$ 17 trilhões em ganhos durante a vida”, o que é
quase doze vezes o PIB atual to Brasil, segundo relatório publicado em
dezembro de 2021 pelo Banco Mundial, Unesco e UNICEF. Não é preciso ser
especialista para saber porquê: o próprio relatório registra que aqui no Brasil
(em São Paulo), “os estudantes aprenderam apenas 28% do que teriam
aprendido em aulas presenciais, e o risco de abandono ou evasão escolar
mais que triplicou”.

Por causa da pandemia de COVID-19, as crianças
aprenderam menos, abandonaram a escola e até
esqueceram como aprender. As crianças mais novas e
marginalizadas tiveram perdas ainda maiores pelo acesso
precário (ou falta total de acesso) a tecnologias para assistir
aulas à distância.
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Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o ILAS já sabia que a insegurança
alimentar, moradias precárias, a baixa escolaridade dos pais, a falta de
material escolar, entre tantos outros fatores, prejudicam o desempenho
escolar de crianças em situação de vulnerabilidade social. Por isso o foco de
sua atuação mudou da formação profissional para o apoio à educação de
crianças, conforme aprovado pelos sócios e sócias nas assembleias dos
últimos anos.
Assim, neste ano de 2021 a diretoria do ILAS, com apoio de seus sócios(as) e
voluntários(as), decidiu iniciar a implantação do Projeto Apreender, que
busca oferecer reforço escolar para crianças que estejam cursando do 2º ao
5º ano do Ensino Fundamental I. Essa decisão não aconteceu “a pesar da
pandemia”, mas por causa dela. As perdas de aprendizagem e o maior
impacto do fechamento das escolas nas crianças mais novas e marginalizadas
já era esperado. Portanto, não poderíamos deixar de agir.
Construímos um plano de implantação paulatina e escalonada do Projeto
Apreender, que começaria com tutoria para um grupo pequeno de crianças
no segundo semestre de 2021 e culminaria com o contra-turno escolar sendo
implementado um ano depois. Contratamos pessoas, mobilizamos
voluntários(as), construímos um relacionamento com escolas públicas em
Planaltina, trabalhamos incansavelmente para o projeto sair do papel e
começar a oferecer um futuro melhor para as crianças atendidas.
Ainda há muito o que fazer e as lições aprendidas em 2021 certamente
guiarão nosso trabalho em 2022. Agora, o diferencial de trabalhar no ILAS é
saber que há desafios, mas que também estamos cercados de pessoas que,
movidas pelo amor de Deus, doam parte de si para viver o Evangelho e
melhorar a vida de outras pessoas. À diretoria do ILAS, aos nossos
conselheiro(as), sócios(as) e amigos(as) que nos acompanharam nesses
intensos 12 meses, meu mais sincero agradecimento.

Saenandoah T. Dutra

Um resumo em português do
relatório citado aqui pode ser
encontrado neste link:
https://www.unicef.org/media
/112461/file/The%20State%20
of%20the%20Global%20Educa
tion.pdf

Mensagem do Pastor Capelão
“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco.” 1º Tessalonicenses 5.18 ARA
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a
comunhão do Espírito Santo seja com todos.
O ILAS existe no propósito de ser um instrumento nas mãos de Deus para
que através de pessoas possa cuidar de pessoas. Isto acontece ao levar auxílio
material, alimento, agasalho, oportunidades de aprendizagem, de amparo.
Tudo sob a orientação do amor e das virtudes cristãs. Nem sempre é fácil.
Mas, tudo é feito na confiança e sob a misericórdia de Deus.
Mais um ano passou. E, um novo iniciou. Ao contemplarmos os projetos e a
disposição em alcançar sucesso, o ano de 2021 não permitiu a realização de
muitas das intenções planejadas. Muitas reformulações e redirecionamentos
foram necessários, sendo que a diretoria foi incansável em se manter atenta
aos propósitos da instituição, mesmo diante das limitações que a pandemia
impôs.
E é diante disto que somos convidados, de forma muito especial, a destacar
o que Paulo escreve em sua carta aos cristãos de Tessalônica: “Em tudo, dai
graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco” (1
Tessalonicenses 5.18).
Fazer a vontade de Deus, por natureza, sempre é um desafio ao ser humano,
em especial quando algumas situações nos levam a dar uma justificativa a
nossa não obediência à vontade de Deus. Uma destas, quem sabe, possa ser
este ano que passou. Como agradecer a Deus? Agradecer o que diante desta
pandemia? Como ajudar o próximo diante das limitações impostas?
Pois é, o versículo nos convida a agradecer EM TUDO. Não significa agradecer
pela situação em si, mas agradecer em meio à situação. Em meio à pandemia
o ILAS teve oportunidades maravilhosas de colocar em prática o seu intuito
de ajudar o próximo, mobilizar pessoas para que muitas das ações frente ao
CODIV-19 fossem possíveis de acontecer. As famílias que foram favorecidas
agradecem imensamente. E o ILAS agradece as pessoas pela ajuda, parceria,
contribuições... e a Deus por tudo.
Graças a Deus vencemos muitos desafios e elaboramos novas ações que se
tornaram motivo de louvor, gratidão e prova do cuidado de Deus sobre o
ILAS também. Que o ILAS siga agradecendo a Deus, confiando nele e fazendo
a Sua vontade, para que o Seu nome seja louvado e honrado.
Um abençoado 2022. Graça e paz.

Klaus Kuchenbecker
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Projetos e atividades 2021
Conheça as atividades e principais resultados do
ILAS em 2021.

Nossos resultados em 2021
Em 2021 o ILAS avançou bastante na nossa missão de promover a inserção
social por meio da evangelização e de ações socioeducativas. Enfrentando as
incertezas da pandemia com constante adaptação, conseguindo assim dar
início do Projeto Apreender.
Com apoio de sócios(as) e amigos(as), em 2022 esperamos alcançar ainda
mais crianças na busca de concretizar nossa visão: prestar serviços de
excelência para construir uma sociedade sustentável, justa e fraterna.

Apreender
Objetivo: avaliar necessidades e atender pelo menos 5 crianças com reforço
escolar semanal.
Atividades planejadas: apoio a aulas virtuais, programa de férias, orientação
de pais e alunos, reforço escolar periódico, atividades especiais de dia das
crianças e natal.
Realizado:
•

•

•

•

•

Público atendido: cinco crianças entre 8 e 10 anos foram atendidas
(setembro/dezembro 2021). Em parceria com as Escolas Classe 5 e 7 de
Planaltina (outubro/novembro 2021), identificamos mais cinco crianças
para participar do Projeto Apreender em 2022.
Programa de férias: três dias de atividades voltadas ao aprendizado e
avaliação do nível atual, em matemática, português, ciências e educação
física, das crianças que seriam posteriormente atendidas pelo Projeto
Apreender - "Apreender de Volta às Aulas" (julho/2021).
Orientação: visita a todas as famílias com crianças com idade para serem
atendidas pelo Projeto Apreender, quando fornecemos orientações
sobre atividades e objetivos e atualizamos os cadastros das famílias
(agosto/2021).
Reforço escolar: tutora contratada em setembro, sendo o reforço escolar
oferecido nas tardes de quintas e sextas-feiras, com pausa e lanche entre
as aulas. Durante o período de ensino híbrido, o reforço foi oferecido
com turmas alternadas e, com a volta às aulas no formato totalmente
presencial, passou a ser oferecido todas as semanas para o mesmo grupo
de crianças. As atividades foram acompanhadas por coordenadora
pedagógica voluntária e o desempenho das crianças é registrado pela
tutora em um "diário de bordo".
Atividades especiais: em comemoração ao dia das crianças, durante a
entrega das cestas básicas e kits de higiene foi organizada uma devoção,
com projeção de curta animada sobre volta às aulas em tempos de
COVID-19 e entrega de livros infantis. Como atividade especial de natal,
no primeiro sábado de dezembro distribuímos os brinquedos e jogos
que foram doados pela Congregação Evangélica Luterana da Esperança
(CELE). É importante registrar que parte das doações recebidas da CELE
foram incorporadas à bibliobrinquedoteca do ILAS, que faz parte do
Projeto Apreender.

Avaliação: devido à pandemia e as incertezas quando ao formato e data de
volta às aulas, as atividades oferecidas passaram por constante adaptação.
Análise frequente de presença e desempenho das crianças durante o reforço
escolar permite adequar o formato e horário das aulas às necessidades das
famílias. A parceria com as escolas locais foi essencial na identificação de
novos alunos e acompanhamento do progresso das crianças já cadastradas.

4

A continuidade do projeto depende do compromisso de sócios(as) com
contribuição frequente e trabalho adicional de mobilização de recursos.

Inverno ILAS
Objetivo: atender necessidades durante o período de frio no DF.
Atividades planejadas: realizar campanha de arrecadação de recursos
financeiros, bem como agasalhos e cobertores usados durante seis semanas.
Realizado:
•

•

•

Duração: devido a diversas ondas de frio durante o primeiro semestre de
2021, a campanha foi aberta ao público externo e realizada entre maio e
julho.
Foram arrecadados: doações tanto financeiras (R$ 200), utilizadas para
compras de 84 pares de meias infantis, como diversos itens novos e
usados - 24 cobertores; 10 caixas de agasalhos usados (entre novas
doações e itens que pertenciam ao BAZAR em FAMÍLIA).
Público atendido: as doações foram entregues às 10 famílias cadastradas
no Projeto Apreender.

Avaliação: a abertura da campanha para o público externo resultou em
aumento das doações recebidas e maior exposição do ILAS junto à
comunidade local. Redirecionar itens do BAZAR em FAMÍLIA para o projeto
também ajudou a incrementar as doações oferecidas às famílias atendidas.

Abraçar
Objetivo: oferecer atividades de educação e lazer para as famílias atendidas
pela Diaconia Social da Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero CELML. Durante a pandemia de COVID-19, atender necessidades especiais.
Atividades planejadas: oferta periódica de kits de higiene, fundo de
emergência, retomada das atividades presenciais (oficinas e palestras)
quando possível.
Realizado:
•

•

•
•

Kits de higiene: foram distribuídos 10 kits de higiene a cada dois meses
para as famílias atendidas pelo Projeto Abraçar. A partir de
novembro/2021, uma família da CELML passou a ser atendida com kits
de higiene. Ao longo do ano, foram entregues 51 kits de higiene, cada
um com dez itens em quantidades adequadas ao tamanho da família
atendida.
Cestas básicas: o ILAS foi selecionado para participar do projeto Brasil
Acolhedor, organizado pela plataforma Pátria Voluntaria. Recebemos
centenas de quilos de alimentos coletados por três agências da Caixa
Econômica Federal no DF por meio do #CaixaMaisSolidária. As doações
recebidas atenderam a famílias do Projeto Abraçar durante dois meses.
Fundo de emergência: não foi demandado em 2021.
Atividades presenciais: tendo em conta o avanço da vacinação, as
atividades presenciais foram retomadas de forma ainda limitada. A
primeira sessão foi realizada em outubro de 2021 com conteúdo especial
para o dia das crianças (ver seção sobre Projeto Apreender, acima).
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Avaliação: conforme informado pelas famílias atendidas, os kits entregues
pelo ILAS foram essenciais para que tivessem acesso à quantidades
suficientes de itens de higiene durante a pandemia. Tendo em conta as
previsões de que a pandemia deve ter efeitos ainda em 2022, a diretoria do
ILAS aprovou a prorrogação da entrega dos kits de higiene durante o
primeiro semestre de 2022, também a cada dois meses.

BAZAR em FAMÍLIA
Objetivo: atender necessidades das famílias cadastradas quanto a roupas e
calçados; fonte alternativa de recursos.
Atividades planejadas: doar itens arrecadados a outras instituições, uma vez
que se decidiu manter o bazar fechado durante a pandemia.
Realizado:
•
Agasalhos foram destinados ao Projeto Inverno ILAS 2021;
•
Demais itens foram doados à Casa Bom Samaritano (maio/2021) e à
Congregação Evangélica Luterana Rocha Eterna, de Taguatinga
(outubro/2021).
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Administração e finanças
Saiba como a Diretoria geriu o ILAS e administrou os recursos em
2021.

Atividades administrativas
Em 2021 a Diretoria desenvolveu o planejamento estratégico e operacional,
sendo que o plano de atividades 2021/2022 foi aprovado na Assembleia
Ordinária de março de 2021 e realizou reuniões mensais de monitoramento.
Vale ressaltar que todos os esforços foram voltados à viabilização do
Projeto Apreender, conforme definido na lógica de intervenção do ILAS
para 2021. Assim, adiou-se para 2022 as discussões sobre atualização do
regimento e estatuto do ILAS - que requer assembleia especial e presença
de, no mínimo, um terço do total de sócios(as).
Priorizou-se, ainda, a melhoria contínua da comunicação e da transparência
nas atividades do ILAS, com publicação periódica de relatórios financeiros,
boletins informativos e com atualizações mensais da seção de notícias do
site. O grupo do ILAS no Facebook e nosso álbum de fotos no Flickr também
têm sido atualizados com frequência. Participamos, ainda, do Fórum de
Ação Social da IELB, tendo apresentado nossa experiência durante a sessão
realizada em novembro passado.
Por fim, já pensando na expansão das atividades do Projeto Apreender em
2022, conforme previsto no nosso plano de atividades, reabrimos o banco
de currículos para cadastro de profissionais da educação, que deve ser
contratado para reinício de atividades em março de 2022.

Assembleias
Foram realizadas duas assembleias ordinárias em 2021. Em março foram
aprovados a prestação de contas da diretoria anterior e o planejamento de
atividades da atual diretoria. Em dezembro foi realizada a prestação de
contas do ano, com especial atenção ao Projeto Apreender. As
apresentações realizadas nas assembleias estão disponíveis na seção de
transparência do site do ILAS (https://www.ilasdf.org.br/transparencia).

Quadro societário
Não houve alteração no quadro societário em 2021.

Reuniões de diretoria
Com as possibilidades de comunicação ampliadas pelo uso de ferramentas
digitais, em 2020 foram realizadas 14 (quatorze) reuniões de diretoria, entre
reuniões mensais de monitoramento e encontros específicos de
planejamento e avaliação.

Comunicação
Durante 2021, o ILAS utilizou as redes sociais e o WhatsApp para
comunicar-se com seus sócios(as) e amigos(as). Boletins informativos foram
encaminhados com frequência a todos os inscritos em nossa lista de
comunicação. Nosso site foi atualizado periodicamente, com especial
atenção para a seção de notícias – onde é possível consultar todos os
boletins já publicados.
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Movimentação financeira
Neste ano, duas ocorrências impactaram significativamente o resultado
financeiro do ILAS: nas entradas uma doação especial de R$ 8.000,00 e nas
saídas a contratação da Acolhedora (julho) e dos serviços de Tutoria
(setembro) para a implantação do Projeto Apreender.
ENTRADAS: R$ 36.036,00.
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SAÍDAS: R$ 32.453,00.

Apesar do maior volume de saídas do que de entradas em 2021, o saldo em
conta do ILAS só fechou com um saldo positivo por duas razões: em
primeiro lugar por causa da poupança que o Instituto conseguiu fazer nos
anos anteriores, e em segundo pela citada doação especial, que foi
realizada por um amigo do ILAS, a quem agradecemos por acreditar em
nosso trabalho.

SALDO EM CONTA, DEZEMBRO DE 2021:

Saldo em Caixa
Conta Corrente
Aplic aç ão
Saldo Total

dez/2 0
R$ 362,18
R$ 680,00
R$ 23.852,07

dez/2 1
R$ 1.111,45
R$ 500,00
R$ 27.700,11

R$ 2 4 .8 9 4 ,2 5

R$ 2 9 .3 1 1 ,5 6

Conforme apresentado na assembleia de dezembro de 2021 (veja a
apresentação com detalhes na área de transparência do site do ILAS), a
média mensal de entradas do ILAS é de cerca de R$ 2.000,00 e se contitui
basicamente de doações de sócios(as) e amigos(as). Se desconsiderarmos
a doação especial, essa média cai para pouco mais de R$ 1.300,00.
Para que o ILAS possa realizar seus projetos e concluir a implantação do
Projeto Apreender este ano, estimamos um custo médio mensal de pouco
menos de R$ 4.500,00. Com base no fluxo de caixa de 2021, a projeção
financeira aponta para o esgotamento de recursos já no final deste ano.
Em consequência, conforme ressaltamos na assembleia de dezembro de
2021, duas ações são necessárias para mobilizar recursos em valores e
frequência que garantam a sustentabilidade do ILAS. Em primeiro lugar, o
Instituto precisa aumentar a captação de recursos externos, por meio de
parcerias não financeiras ou de patrocínios, doações institucionais,
subvenções etc. Complementarmente, nossos sócios(as) precisam se
engajar mais ativamente na trabalho do ILAS, seja mantendo a frequência
de suas doações financeiras, divulgando nossas atividades e recrutando
novos sócios(as), seja no apoio, com tempo e talentos, para que o ILAS
possa identificar, negociar e firmar as parcerias externas capazes de nos dar
segurança financeira.

Assim, mais que nunca o ILAS precisa de talentos, ideias,
tempo e, sim, doações frequentes de seus sócios e sócias
não apenas para manter o trabalho de apoio a famílias em
situação de vulnerabilidade social, mas também para
expandir e melhorar o atendimento do Projeto Apreender
para mais crianças de Planaltina.
Participe das reuniões da diretoria. Seja voluntário(a) em nossas atividades
mensais e doe seu tempo e talento para que o ILAS melhore sua
comunicação e diversifique a mobilização de recursos. Mande uma
mensagem para o nosso WhatsApp e saiba como contribuir: 61 9 91587374.
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Projeto Apreender: uma reflexão
No segundo semestre de 2021, iniciamos o Projeto Apreender com
a proposta de atender crianças em vulnerabilidade social, em
especial aquelas com dificuldades de aprendizagem que estivessem
matriculadas em escola pública do DF.
Seguimos o calendário e a grade curricular da Secretaria de
Educação do DF e entramos em contato com as escolas
frequentadas pelas crianças atendidas, a fim de organizar nossos
horários e conteúdo. Nossa proposta pedagógica foi construída
para trabalhar a aprendizagem de forma personalizada,
contribuindo assim, para melhorar o rendimento escolar de cada
uma das crianças atendidas conforme sus talentos e necessidades.
Construir um projeto e efetivamente aplicá-lo não são tarefas fáceis.
Passamos por várias mudanças, fizemos adaptações de acordo com
as decisões da Secretaria de Educação, e enfrentamos as incertezas
da pandemia de COVID-19. Mesmo com esses desafios e relevantes
demandas, conseguimos dar início e atender cinco crianças entre
oito e dez anos.
Considerando as horas aula oferecidas no período de setembro a
dezembro/2021, o Projeto Apreender contribuiu não só para
aprendizagem das atividades propostas, como também para
formação humana das crianças. Tivemos êxito e agradecemos a
Deus por isso, que nos guiou com a ação do Espírito Santo. Também
agradecemos imensamente aos sócios do ILAS, que contribuíram
com suas doações e apoio ao projeto.

Maria Aparecida Tiradentes Dutra
Coordenadora pedagógica voluntária

Seja voluntário(a) e doe seu tempo e
talento para as famílias que o ILAS
atende.
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Como participar?
Para contribuir com recursos financeiros:
ILAS – Instituto Luterano de Assistência Social Banco do Brasil – Ag. 3264-6
– C/C 10505-8 CNPJ 04.094.588/0001-40 PIX – ilasplanaltina@yahoo.com.br
PayPal (online): www.ilasdf.org.br/doe

Para contribuir com tempo e talentos:
Fazer parte dos conselhos voluntários de gestão, comunicação e organização de
eventos, bem como enviar perguntas, comentários e sugestões:
ilasplanaltina@yahoo.com.br
Questões financeiras: tesourariadoilas@yahoo.com.br
WhatsApp: 61 9158-7374

Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi
dada: se é profecia, seja segundo a proporção da fé; se é
ministério, dediquemo-nos ao ministério; o que ensina
dedique-se ao ensino; o que exorta faça-o com dedicação;
o que contribui, com generosidade; o que preside, com
zelo; quem exerce misericórdia, com alegria.
Romanos 12:6-8.

PROJEÇÃO FINANCEIRA 2022
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