Sobre o
Mandaver
O Instituto Mandaver nasceu do sonho de transformar a
realidade do bairro Vergel do Lago e a vida de seus moradores.
Localizado as margens da Lagoa Mundaú, na cidade de Maceió,
Alagoas, formou-se um Instituto, sem fins lucrativos, idealizado
em 2015 pelo líder social Carlos Jorge, que há mais tempo já
realizava trabalhos comunitários no local.
Em 2017 o Mandaver ganhou um parceiro de peso ao ingressar
na Rede Gerando Falcões e passou a receber o suporte necessário
para ampliar o alcance da atividades junto à comunidade e
orientação para o desenvolvimento de um modelo de gestão.
Atualmente, o Instituto Mandaver atua oferecendo oficinas
de esporte, cultura e qualificação profissional para crianças,
jovens e adultos, na busca de mitigar as diferenças sociais, a falta
de assistência e de oportunidades.
Transformar em realidade o sonho de tornar o Vergel um lugar
inovador e empreendedor é o caminho para deixar o bairro
somente as margens da da lagoa que a cerca.

Carta do Líder
O ano de 2019 foi bastante desafiador para nós. Um deles, e dos mais significativos, foi a necessidade de
captar recursos suficientes para realizar a compra do prédio, antes locado, e continuarmos com nossas
atividades no local onde já havíamos feito alguns investimentos. Felizmente o desfecho dessa história foi
feliz e o Mandaver conseguiu encerrar o ano de casa própria.
2019 também foi o ano onde conseguimos a aprovação de dois editais, um em parceria com o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) e outro junto a Brazil Foundation, e esses
editais foram importantes para nós porque pudemos somar em nossos planos de captação de recursos
para aplicar no desenvolvimento de nossos projetos. Ainda no tocante a captação, conseguimos a
aprovação da lei Rouanet para a captação de 1 milhão de reais, fato que nos possibilitou conseguir junto
ao Facebook 20% do montante total.
Nosso Instituto também esteve em diversos lugares do Brasil e até atingiu patamares internacionais.
Estivemos na Inglaterra e na Africa do Sul para aprender e trocar experiências. O resultado foi muito
positivo visto que aumentamos nossa rede de contatos, abrimos horizontes, levamos nosso nome e
região para o conhecimento de outros povos e aprendemos novas culturas.
Nossas ações no polo, com a promoção de esporte e cultura, puderam ser ampliadas. Conseguimos dar
um salto no atendimento, que passou de 208 para 320 matriculados. Já na qualificação profissional,
conseguimos fechar o ano com cerca de 500 alunos formatos em diversos segmentos como comércio,
gestão, turismo, beleza e informática. Além do mais, promovemos diversas palestras, workshops e
oficinas para potencializar o aprendizado dos alunos. Além do intangível, conseguimos colocar 50
profissionais em postos de emprego.
Outro grande desafio para nós foi interno. Em 2019 nosso instituto buscou aprendizado para melhorar
nossas práticas em gestão. Fizemos isso colocando nossa equipe em contato com parceiros que nos
emprestaram bastante conhecimento para aprendermos a elaborar processos, métodos de
planejamento, de execução e de acompanhamento de atividades para que pudéssemos crescer de
forma ordenada e organizada.
Por esse tanto, estamos olhando para 2020 com muita esperança e vontade. Estamos certos que nosso
planejamento e nossas ações nos levarão a lugares ainda maiores e a resultados ainda mais expressivos.
Contamos com nossa equipe, nossos parceiros e com nossos voluntários para fazermos do novo ano um
ano ainda melhor.

Carlos Jorge
Presidente

O ano em foco
Em 2020 mobilizaremos nossas energias para ampliar ainda mais a
nossa rede de atendimentos e faremos isso através da ampliação da
nossa sede, local onde oferecemos as qualificações profissionais.
E por falar em qualificação, em 2020 trataremos como prioridade a
consolidação dos temas inovação e tecnologia nas ofertas de
capacitação.

Oficinas
Diz-se de oficina:
“Lugar onde se exerce um ofício” (michaelis) ou mesmo
“Aula ou curso prático sobre uma atividade ou um assunto
específico” (priberam).
Para nós, as oficinas representam a expressa tradução dos caminhos
que precisamos trilhar para superar tantas dificuldades.
Acreditamos no esporte, na cultura e na qualificação profissional
como forma de ensinar e preparar crianças, jovens e adultos para
a vida e para os desafios do mercado.
Em 2019 nossas oficinas conseguiram resultados muito positivos
e é sobre elas que vamos falar nas páginas à seguir.

Esporte
O esporte têm sido peça fundamental no Instituto. Por si só é ferramenta de
engajamento e no nosso cotidiano têm ajudado a intruduzir grandes lições
paraos nossos alunos.
Em 2019 as oficinas de esporte aconteceram aos sábados, no polo de atividades, e pudemos contar com o Jiu-jitsu, Futebol para introduzir e reforçar a
importância do trabalho em equipe, do respeito as diferenças, do estímulo a
competitividade, e tantas outras lições.
Como resultado dos esforços que nosso time aplicou nessas oficinas, conseguimos engajar 108 alunos, entre crianças e jovens.

Atingida 67%
Meta 74%

Cultura
Com as oficinas de cultura o Mandaver procurou abraçar a música, a arte e a
dança. Em 2019 nós, literalmente, pintamos telas projetando a esperança de um
futuro melhor, soltamos a voz para contar e cantar nossa história pro mundo,
ensinamos a batucar, interpretamos personagens e ensinamos a suavidade
e a destreza da dança.
As oficinas de Pintura, Coral, Percussão, Teatro e Ballet ajudaram a formar essa
estrutura cultural dentro do nosso Instituto e os resultados, nós garantimos,
foram além dos números.
Juntas, as oficinas conseguiram engajar 114 alunos.

Atingida 74%
Meta 74%

Qualificação
Profissional
Oferecemos a qualificação profissional de jovens (a partir de 16 anos) e adultos
para preparar e lapidar as habilidades e potências que temos em nossa
comunidade para o mercado de trabalho.
De um lado trouxemos para dentro da nossa sede, a custo zero, a oferta de
cursos de capacitação profissional e do outro fomos conversar com líderes e
donos de negócios para buscar entender as necessidades do mercado e trazer o
olhar dos empregadores para a nossa comunidade.
Em 2019 estes foram os números do Mandaver na qualificação profissional:

19 cursos
1090 horas de cursos
354 pessoas capacitadas através de cursos profissionalizantes
7 eixos de atuação
31* pessoas empregadas
*01/01/19 até 31/12/2019

Prestação de
contas
Em 2019, o INSTITUTO MANDAVER investiu cerca de meio milhão
em projetos que beneficiaram centenas de crianças e adolescentes,
e milhares de pessoas da comunidade com impacto territorial e
desenvolvimento humano. Os recursos do MANDAVER vem de
doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, de organizações
e governos, por editais e leis de incentivo, e por meio de eventos de
captação.

ORIGEM DOS RECURSOS
DOAÇÕES INDIVIDUAIS

13%
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EDITAIS E LEIS DE INCENTIVO

22%

ALIANÇAS CORPORATIVAS
OUTRAS ORGANIZAÇÕES

51%

Como em 2019 estavamos em fase
de estruturação, neste ano,
realizamos muitos investimentos em
equipamentos e estruturas físicas,
inclusive realizamos a compra de um
imovel onde implantamos de forma
fixa as nossas turmas de
qualificações profissionais e
atendimento à comunidade.

EVENTOS/CAMPANHAS DE
CAPTAÇÃO

ONDE FORAM APLICADOS
EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
AÇÃO E CIDADANIA

33%
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HUMANO E IMPACTO
TERRITORIAL
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
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Eventos
Em janeiro ganhamos o prêmio da economia
circular pela elaboração de um projeto com a
proposta de abrir um mercado social no
bairro do Vergel.

Curso Start-se, em abril.
Primeiro turma de qualificação profissional.

Em maio estivemos no Festival Mão Lagoa Mundaú

Eventos
Em junho realizamos um bazar comunitário que
movimentou bastante o nosso polo. diversas roupas e
acessórios ganharam novos donos e nós ficamos muito
felizes com o resultado gerado pelo evento.

No mês de setembro nossa equipe se mobilizou para
realizar a coleta de resíduos pelo bairro. Conseguimos
recolher e tirar das ruas bastante lixo, fazendo um
trabalho social e de preservação ecológica.

Em novembro distribuimos diversas
chuteiras para os nossos
alunos da escolinha de futebol. Foi
muito significativo, tanto para
nós quanto para eles.

Durante o ano realizamos e participamos de inúmeros outros eventos bacanas e que
resultaram em grandes momentos para a nossa história.

