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A ARCAH
O

número de pessoas vivendo em situação de rua vem crescendo exponencialmente. Um problema social complexo
que demanda uma resolução sistêmica. Atualmente, muitas
iniciativas propõe resolver esta questão mediante abordagens
pontuais que resultam em um baixo nível de impacto positivo.
Por este motivo, a partir de um profundo estudo de casos de
sucesso ao redor do mundo foi criada a ARCAH – Associação de
Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade - que propõe o
resgate integrado de pessoas em situação de rua, e surge como
uma revolução no modo de lidar com a questão por meio de
múltiplas formas de atuação.
O projeto lida com o ser humano de forma integral e proporciona uma solução eficaz para a vulnerabilidade social extrema.
O nosso trabalho contempla uma abordagem de excelência
terapêutica, baseada no cuidado da terra, das pessoas e em
valores como responsabilidade em atividades, eficiência em
tarefas e o respeito a regras de convívio social.
A partir de oficinas educativas, culturais, esportivas e profissionalizantes, bem como atividades que elevam a autoestima
e fomentam o empreendedorismo, a ARCAH descobre e potencializa talentos.
Em sua última etapa, são proporcionadas oportunidades de
emprego na própria ARCAH ou em organizações parceiras, que
valorizam a mão de obra qualificada durante o programa.
O resultado final é cidadania: emancipação química, emocional
e financeira do indivíduo.
É a devolução da dignidade e do prazer em viver a vida.

Vista do mirante externo do Projeto Piloto ARCAH
localizado em Cotia - SP
Foto de março de 2014
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5000

é o número de horas queos colaboradores e voluntários da ARCAH já se
dedicaram ao projeto

15905
é o número de moradores de rua
que vivem na cidade de São Paulo
(Senso FIPE 2015)

5%

é a atual taxa de recuperação de moradores de rua
no Brasil.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM 2014

FOCO NA EMANCIPAÇÃO E PERPETUIDADE.
A maior parte dos recrusos captados em 2014 tem origem na transferência de
valores do Jantar Beneficente do final de 2013 e de parceiros institucionais
que acreditam no modelo de eficiência proposta pela organização. Tal modelo
se baseia no planejamento cuidadoso das ações, utilização de mão-de-obra
pro-bono qualificada, fortalecimento de parceriais operacionais e especialmente no foco da geração de renda interna, por meio de parcerias com empresas que desenvolvem negócios sociais em todo o País.

GERAÇÃO DE RENDA
INTERNA
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A PERMACULTURA
O DESAFIO DE IMPLANTAR UM MODELO
TOTALMENTE INOVADOR E EMANCIPADOR

A

Permacultura é uma maneira de organizar a
vida, de pensar, de ser e de agir no mundo. Ela
nos mostra um outro olhar sobre as coisas e oferece ferramentas capazes de transformar a nossa realidade. Todo esse movimento vem acompanhado de
três grandes princípios éticos:
•

O cuidado com a terra;

•

O cuidado com as pessoas;

•

O compartilhar os excedentes;

Nesta medida, nossos alunos passam a enxergar o
mundo em uma dimensão mais ampla, em que os
recursos naturais estão cada vez mais escassos e a
existência humana passa a ser uma responsabilidade
social de um cidadão completo e visionário.
Como consequência, nossos alunos, ao retornarem à
sociedade, após um programa inovador e com foco na
cidadania emancipadora, como protagonistas de uma
nova era.
Conheça mais sobre a Permacultura e nosso programa
metodológico no nosso site: http://www.arcah.org ou
nos encaminhe suas dúvidas no contato@arcah.org

A Permacultura gera autonomia e responsabilidade e
assim passamos a construir coletivamente os rumos
da nossa própria existência. Sendo uma ferramenta
de transformação da realidade pautada por uma ética
de fraternidade, com metodologia e objetivos claros.
Todas as atividades da ARCAH são baseadas nos princípios da Permacultura, para que os alunos possam
aprender entender a importância do desenvolvimento
do meio ambiente respeitando os limites ecológicos,
buscando assim, um desenvolvimento sustentável, inclusiva e autossustentável em uma interação circular
entre as partes envolvidas (homem, natureza e meio
ambiente).
Esta alternativa tem como metodologia norteadora a
possibilidade do diálogo com os conflitos socioambientais atuais, portanto, viabiliza uma nova relação
educadores-educandos, cidadãos-sociedade, dando a
possibilidade de reconstrução da realidade, uma vez
que, o movimento da Permacultura não se basta em
técnicas implantadas nas diferentes esferas, mas também possui determinados princípios que se subdividem em três pontos éticos: Cuidar da Terra, Cuidar das
Pessoas e a Partilha Justa.
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INVESTIMENTO DE R$80K E ENVOLVIMENTO DE MAIS DE 30 PROFISSIONAIS
COLABORADORES/VOLUNTÁRIOS
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PROJETO PILOTO
O ano de 2014 foi marcado pela implementação e operação do Projeto Piloto da ARCAH, em que foi permitido desenvolver
uma abordagem ampla da metodologia inspiracional de San Patrignano com as realidades vividas pelo atual modelo brasileiro.

A

pós a realização do primeiro evento de arrecadação da
ARCAH, no final de 2013, a diretoria da instituição formou um Comitê de Planejamento formado por 15 (quinze)
membros, ligados a diversas áreas do conhecimento (biologia,
psicologia, pedagogia, educação física, direito, administração
de empresas, relações públicas, permacultura e comunicação).
A partir de reuniões semanais deste grupo, foi entendida a
necessidade de planejamento e execução imediata de um
Projeto Piloto, em menor escala, que fosse possível testar a
adequação metodológica de San Patrignano (modelo inspiracional) ao contexto brasileiro.
De forma a garantir celeridade nesse processo, a ARCAH elegeu uma instituição parceira, localizada em Cotia, para sofrer
intervenções diretas em seu cotidiano, especialmente voltada
à educação, convivência e bem-estar.
Investimentos Projeto Piloto (em reais)

Entre as atividades desenvolvidas destacam-se a Permacultura, atendimentos Médicos (100% Pro-Bono), acompanhamento Psicológico, Atividades Esportivas e Atividades Lúdicas
de Convivência.
Em todas as etapas de atividades, a equipe da ARCAH esteve
envolvida em testar e acompanhar conceitos metodológicos
estudados com base no modelo de Comunidades Terapêuticas e das referências obtidas em San Patrignano. Somou-se
a este cuidado o objetivo claro em transmitir os princípios
e conceitos básicos da Permacultura aos Alunos do projeto.
Abaixo se encontram os principais custos do Projeto Piloto
implementado, que tevem duração até março de 2015.

Custo Fixo

Custo Variável

2014 Realizado

Variação 2013

Permacultura

13.750

9.119

22.869

0%

Auxílio Financeiro Piloto

38.487

-

38,487

0%

0

0

0

0%

17.459

-

17.459

0%

499

-

499

0%

-

2.181

2.181

0%

Saúde
Funcionários
SSTMA
Eventos Alvorada

Vale notar que os custos relacionados a saúde se mantiveram
inexistentes durante o ano de 2014. Tal resultado foi originado pelas parcerias que a ARCAH conseguiu desenvolver com
profissionais que destinaram seu tempo e doaram materiais
para atendimentos médicos dos alunos.
No tocante aos atendimentos psicológicos e desenvolvimento metodológico, os custos representativos estão contidos
no item “Funcionários˜, uma vez que a ARCAH contratou
um Diretor Operacional, um Assistente de Projetos e um

Psicológco para atuação conjunta com demais voluntários e
com o Comitê de Planejamento da instituição.
Em especial atenção ao item “Auxílio Financeiro Projeto
Piloto” está contido os custos e despesas de manutenção
do espaço, alimentos (quando não doados), produtos de
limpeza, transporte e entre outras necessidades diárias para
atendimento aos alunos.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Referente ao período de 06.02.2014 à 31.12.2014

A

s Demonstrações do Resultado do Exercício de 2014 da
ARCAH foram apuradas e concluídas em abril deste ano,
após a consolidação do Acordo de Cooperação com a
NCCV, instituição que deu apoio e gerenciou as arrecadações
anteriores a fevereiro de 2014.
Os recrusos deste Acordo tratam, em grande maioria, da captação de recursos oriundas do Jantar Beneficente do final
do ano de 2013, no Espaço Trivento, em São Paulo. A totalidade dos recursos, após descontados os custos e despesas
com o evento, foi repassado à ARCAH, conforme indicado nas
Demonstrações.
Além dos valores provenientes do referido acordo de cooperação, vale destaque a receita adicional advinda de doações

de pessoas físicas, ocorridas durante reuniões de apresentação do projeto, ou em eventos destinados a parceiros institucionais.
No tocante às despesas administrativas, o maior gasto está
na esfera da Permacultura, cuja atividade foi base da atuação
do Projeto Piloto ARCAH Cotia. Entre tais custos e despesas
nesta ação, estão mais de 400 horas com consultoria em
permacultura, insumos orgânicos e materiais necessários às
atividades.
Abaixo, você pode acompanhar todos os detalhes das Demonstrações. Caso deseje copia das Demonstrações do Resultado
do Exercício devidamente assinado pelo contador responsável, fique a vontade para solicita em contato@arcah.org

Demonstrações do Resultado do Exercício

2014

Receitas Brutas
Doações

20.520,17 C

Acordo de Cooperação (Recrusos do Jantar Beneficente 2013)

395.854,33 C
Total

416.374,50 C

= Receita Líquida

416.374,50 C

= Superávit Bruto

416.374,50 C

(-) Despesas Administrativas
Salários e Ordenados

12.500,00 D

13o Salarios

1.041,67 D

INSS

3.453,12 D

FGTS

1.083,33 D

Vale Transporte
Refeições
PIS sob Folha de Pagamento
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351,65 D
20,50 D
135,42 D

Demonstrações do Resultado do Exercício (continuação)

2014

Medicina no Trabalho

499,44 D

Doações e Brindes

27.324,71 D

Contabilidade

1.810,00 D

Despesas com telefone

182,21 D

Serviços de Terceiros

111,70 D

Material de Escritório

117,15 D

Taxas e Emolumentos

563,79 D

Serviços Contratados PJ

743,47 D

Despesas com Depreciação e Amortização

3.200,00 D

Eventos

5.062,15 D

Correios e Motoboys

18,80 D

Permacultura

19.597,85 D
Total

77.816,96 D

*Doações e Brindes
Este item abarcam os custos e despesas com a manutenção direta das inatalações e cotidiano de alunos do Projeto Piloto, que foram gerenciadas pela instituição parceira Missão Alvorada, sob total supervisão da equipe de campo da ARCAH que desenvolveu as atividades no
projeto.
Demonstrações do Resultado do Exercício (continuação)

2014

(-) Despesas Financeiras
Tarifas Bancarias

499,74 D

IRRF sob Aplicação Financeira

181,50 D

Multa, Juros e Acréscimos Legais

25,43 D
706,67 D

(+) Receitas Financeiras
Receita de Aplicação Financeira

795,37 C
Total

795,37 C

= Superávit Operacional

338.646,24 C

= Superávit Contábil Líquido antes da contribuiçao social

338.646,24 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

338.646,24 C

= Superávit

338.646,24 C

= Superávit Líquido do Período

338.646,24 C
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NOVOS DESAFIOS
NOVAS METAS
NOVOS CAMINHOS
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PERSPECTIVAS PARA 2015
F

echamos 2014 felizes com os resultados do projeto
piloto em Cotia, em que pudemos compreender melhor o cotidiano de uma comunidade terapêutica, as grandes
questões enfrentadas pelos alunos que passam por esse processo e também a importância de uma boa gestão e um time
de qualidade supervisionando as atividades.
Partimos dessa experiência com muitas lições aprendidas,
com erros e boas práticas, mas acima de tudo, convictos de
que precisaríamos de um bom planejamento. Os desafios se
apresentaram maiores e mais diversos, sentimos a necessidade de formarmos um time mais coeso e sem os vícios dos
profissionais das comunidades terapêuticas brasileiras.
Decidimos então que para 2015 a ARCAH teria como grande
objetivo consolidar nossa própria metodologia durante o 1o
Semestre, desenhar quais são as etapas do resgate das pessoas em situação de rua e drogadição que nós gostaríamos
de propor como revolucionário para o Brasil.
Fomos conhecer um modelo inspirador que é San Patrignano
e também nos capacitamos com a Permacultura, dois grandes
pilares da nossa inovação e do que acreditamos ser o inicio
do nosso modelo integrado. Aumentamos também a nossa
equipe operacional com a contratação de um psicólogo social, para desenvolvimento de novas técnicas terapêuticas e
uma visão mais humanizada de toda a operação.

O 2o Semestre ARCAH nos reserva um desafio maior ainda,
o de implantar o nosso MVP (Minimum Viable Product) de
larga escala, em que será possível aplicar em prática todo
o aprendizado de um ano e meio de estudos e planejamento. Para isso, o projeto desenhado envolve um investimento
além do atual caixa da organização, o que demandará um
grande envolvimento de nossas equipes de captação.
Tudo isso com um único objetivo, resgatar a cidadania das
pessoas que hoje se encontram em situações de extrema vulnerabilidade social e que sozinhas não conseguiram desfrutar dos direitos e deveres de um cidadão brasileiro.
“Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava: Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem”
(Manuel Bandeira)

Definimos como grande meta para o 1o Semestre de 2015
a construção de um manual operacional e a sua respectiva
validação, ou seja, nos empenharemos para desenhar um
guideline com as etapas do nosso modelo integrado, com as
sequencias das atividades que esperamos que os nossos alunos participem, quais serão os grandes temas discutidos na
nossa comunidade.
Para validação de algumas premissas de comportamento e
perfil, estaremos mais presentes nas ruas da cidade de São
Paulo e alguns pontos específicos de uso abusivo de drogas,
buscando estar literalmente inserido nesse ambiente e validarmos com alteridade todas as premissas do nosso manual.

Marcio Santos Filho
Diretor Financeiro da ARCAH
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FIQUE POR DENTRO
Rua Groenlândia, 1848
São Paulo - SP

Tel.: +55 11 xxxx-xxxx
Fax. +55 11 xxxx-xxxx

Acesse este relatório online apenas
lendo o qr-code ao lado.

email: contato@arcah.org
www.arcah.org

#EURESGATO
Acompanhe a nossa hashtag e fique por dentro, pelas redes sociais,
de tudo que acontece na ARCAH,.

