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 Expediente 

 

Esta publicação tem por finalidade apresentar internamente o relatório institucional da Human Network do 

Brasil (HNB) de 2015, referente aos projetos apoiados, a destinação dos recursos e o balanço geral do Centro 

Profissionalizante. 

 

É expressamente proibida a reprodução, modificação e divulgação, no todo ou em parte, de todo e quaisquer 

conteúdos como textos, fotos e dados, por qualquer meio, para além do que esta publicação se destina, sem 

prévia autorização por escrito desta organização. Todos os direitos reservados. 

 

 Apresentação 

 

A Associação Brasileira para o Desenvolvimento Comunitário Human Network do Brasil (HNB) é uma 

Organização civil não governamental sem fins lucrativos que executa e apoia projetos sociais em Ilhéus, 

Bahia. A organização tem por finalidade propiciar a transformação da realidade social de crianças, 

adolescentes e pessoas de baixa renda, através da educação profissionalizante, educação infantil, esporte e 

ajudas às instituições para promover desenvolvimento social e cidadania. 

Através da Declaração de Utilidade Pública Municipal de 14 de maio de 2001, a HNB é reconhecida pelo Poder 

Público como entidade que presta serviços sociais de interesse para toda coletividade. Desde 1999, mais de 

70 projetos sociais de instituições existentes e de iniciativa própria foram apoiados até 2013, em diversos 

municípios da Bahia e seis estados do Brasil. 

 

 Projetos 
 

As doações destinadas à HNB possibilitaram a manutenção e desenvolvimento de 4 (quatro) Projetos Sociais, 

com os quais foram firmados convênios, mais 7 (sete) doações avulsas, somando-se um total de 11 (onze) 

projetos contemplados com a destinação de recursos em 2015.  

 

Ao todo, alcançamos um saldo social humano aproximadamente de 1.800 pessoas que foram direta e 

indiretamente beneficiadas com os subsídios destinados pela Human Network do Brasil, seja em projetos 

próprios e de outras entidades. 

 

Com atividade concentrada no Sul da Bahia, em Ilhéus, a HNB atua, conforme prevê o regimento de seu 

estatuto social, em atividades voltadas para Profissionalização, Educação formal e informal, Esporte e Lazer 

e Creches de localidades carentes do município. 

 

A Human Network do Brasil através do seu Centro Profissionalizante, projeto próprio e fundado para a 

promoção de oficinas e cursos, atua em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

e também financia cursos e projetos como: Escolinha de Esportes Os Meninos de Ilhéus para crianças e 

adolescentes, Associação Ilheense de Assistência a Menores – Escola Dom Bosco, Projeto Bom Pastor e 

Educandário Cordolina Loup Reis como os projetos da Educação Infantil junto à Secretaria de Educação do 

Município.  

 

Os recursos foram liberados para os Projetos através da consolidação de convênio anual. Os responsáveis 

pelos projetos beneficiados se comprometem mensalmente a prestar contas dos recursos recebidos e 
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apresentar relatórios das atividades conforme o planejamento de trabalho, submetidos à avaliação e 

aprovação. 

 

  Associação Ilheense de Assistência a Menores - Escola Dom Bosco 

 
Fundada em dezembro de 1965 através da Associação Ilheense de Assistência a Menores (AIAM), a Escola 

Dom Bosco, em parceria com a Secretaria de Educação do Município de Ilhéus, atualmente destina-se à 

Educação Infantil, com Creche e Pré-Escola. Localizada no km 9 da Rodovia Ilhéus-Itabuna, no Banco da 

Vitória em Ilhéus, em 2015, ao todo 112 crianças foram matriculadas, de 3 a 5 anos, oriundas de periferias 

como o Salobrinho, Vila Cachoeira, Frei Vantui e Banco da Vitória. 

 

Voltada para o funcionamento integral, das 8h às 16h, a Escola dispõe de transporte escolar e alimentação 

com três refeições diárias. 

 

Atividades recreativas e pedagógicas são desenvolvidas pela direção e conduzidas por 12 professoras, 

conforme planejamento escolar. As atividades semanais abrangem produções artísticas, expressão corporal, 

linguagem oral e escrita, matemática, dança, música, higiene pessoal, literatura, sociabilidade, ambiente 

natural, exercícios individuais e grupais etc. 

 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Associação Ilheense de Assistência a Menores (AIAM), recebeu da HNB um total de R$ 60.680,00 

(Sessenta mil seiscentos e oitenta reais), em parcelas mensais de janeiro a dezembro, recurso destinado a 

manutenção de suas atividades com 112 crianças de 3 a 6 anos de idade na educação infantil e Creche. 

 

  Projeto Bom Pastor 
 

O Projeto Bom Pastor funciona como Creche e Educação Infantil na Pré-Escola desde 2004, e começou a ser 

apoiado pela HNB em 2008. Em 2015, 120 crianças carentes, de 3 a 5 anos, foram atendidas na educação 

infantil, alfabetização e reforço escolar. Localizado na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 1581, Barreira, 

o Projeto Bom Pastor ocorre em turno integral em parceria com a Secretaria de Educação do município de 

Ilhéus, através de 12 professoras, 2 merendeiras, 2 pessoas para serviços gerais e 1 porteira. 

A estrutura atual comporta 6 salas, 1 cozinha, 1 sala de informática, 7 banheiros, brinquedoteca e banheiros. 

Os alunos têm três refeições diárias intercaladas com as atividades pedagógicas e lúdicas, de acordo com o 

programa de Educação para Pré-Escola. 

 

 Subsídio 

 

O Projeto Bom Pastor recebeu em 2015 da HNB o valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), em 10 

parcelas mensais de março a dezembro para manutenção de suas atividades. 

 

 

  Escolinha de Esportes Os Meninos de Ilhéus 
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O projeto Escolinha de Esportes Os Meninos de Ilhéus é apoiado há mais de 14 anos pela HNB. Com sede no 

bairro do Malhado, atua com iniciativas de inclusão social para crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos 

através de atividades como aulas de futebol de campo que acontecem na Avenida Litorânea, no bairro 

Malhado, nos turnos matutino e vespertino, às terças e quintas e aos sábados pela manhã, como também na 

Barra. Os alunos atendidos são de diversos bairros populares e microrregiões da cidade, como Malhado, 

Barra, Teotônio Vilela, Couto, São José, Aritaguá, Sambaituba, São João, dentre outros.  

 

Em 2015, a Escolinha de Futebol Os Meninos de Ilhéus treinou ao todo, 315 alunos entre 8 e 17 anos. 

 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Escolinha de Esportes Os Meninos de Ilhéus recebeu um total de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), 

em 12 parcelas mensais de janeiro a dezembro, destinadas a manutenção das suas atividades. 315 crianças 

e adolescentes de 8 a 17 anos foram contempladas. 

  Educandário Cordolina Loup Reis 

 
O Educandário Cordolina Loup Reis é uma entidade filantrópica administrada pela Congregação Nossa 

Senhora dos Humildes, de Salvador. Situado na rodovia Jorge Amado, BR 415, no km 22, em Ilhéus, é uma 

instituição formada por freiras com finalidade em educação para alunos de 3 a 8 anos de idade, da educação 

infantil a 4ª série, já tendo atendido no ano letivo 80 alunos com oito professoras.  

Atualmente, o Educandário está com atividades educacionais paralisadas em razão da estrutura do prédio 

estar comprometida, mas opera com a realização de trabalhos artesanais para as mães dos alunos e voltados 

para a culinária, com a confecção de biscoitinhos para comercialização e geração de renda. 

Fundado em 1956 pela Irmã Catarina, o Educandário se mantém com o apoio de doadores, sendo um deles 

a Human Network do Brasil, e é. 

 

 Subsídio 

 

Em 2015, o Educandário Cordolina Loup Reis recebeu da HNB um total de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), em 

10 parcelas mensais de março a dezembro, destinadas a manutenção das suas atividades.  

 

  Organização de Cidadania Integração Comunitária  

Entidade civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de Itaitinga na região metropolitana de Fortaleza – CE, 

atende jovens e adultos na recuperação de dependência química. 

 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Organização de Cidadania e Integração Comunitária recebeu da HNB um total de R$ 12.000,00 

(Doze mil reais), recurso destinado à manutenção das suas atividades. 
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  Comunidade Taizé de Alagoinhas  

Entidade civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de Alagoinhas - Ba, atende jovens e adultos com 

diversos cursos profissionalizantes. 

 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Comunidade Taizé de Alagoinhas recebeu da HNB um total de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), 

recurso destinado à manutenção das suas atividades. 

 

  Capelania São Paulo Apóstolo  

 

A Capelania São Paulo Apóstolo possui 40 anos e está situada em região de comunidade carente da cidade, 

na Avenida Princesa Isabel s/n. A Capelania São Paulo Apóstolo desenvolve atividades religiosas, musicais e 

por meio de pastorais e arrecadações na comunidade, realiza doação de cestas básicas para ajudar famílias 

carentes. 

 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Capelania São Paulo Apóstolo recebeu da HNB um total de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), recurso 

destinado à manutenção das suas atividades. 

 

  Associação Novo Céu de Cristãos  

A Associação Novo Céu é uma entidade filantrópica formada por Cristãos Católicos com doze anos de 

atividades, fundada pelo Sr. José Simão Duarte atual coordenador da instituição. Situada na Rua Ovídio Leal, 

nº 340, Iguape, Ilhéus-BA, a Novo Céu funciona em imóvel cedido em comodato pela Diocese de Ilhéus, e 

tem suas atividades voltadas para atender e ajudar crianças, famílias carentes e adolescentes abandonados 

e em situação de risco. 

Três projetos sociais são desenvolvidos pela Comunidade Novo Céu como o Projeto da Creche Vida, 

Dignidade e Futuro que atende no ano letivo, nos turnos da manhã e da tarde, 60 crianças carentes, de 3 a 6 

anos, residentes nas localidades mais próximas, como Iguape, São Miguel, São Domingos e Sítio Lídia. O outro 

Projeto social, Ele está no meio de Nós, ajuda 6 adolescentes em situação de risco e o Projeto Famílias 

Restauradas, 4 famílias carentes estão sendo ajudadas no momento. 

Além da ajuda sócios e da ajuda que a Human Network do Brasil realizou para benfeitorias no espaço da 

escola, a Novo Céu funciona com os trabalhos voluntários de 12 pessoas na equipe que realiza as ações 

humanitárias. 

Conheça cada projeto 

Creche Vida, Dignidade e Futuro - Com funcionamento no turno da manhã das 8h às 11h30, e à tarde de 

13h30 às 16h30, a Creche atua com uma equipe de 12 voluntários para a educação infantil, como formandos 

em pedagogia, psicologia, filosofia e teologia. Ações pedagógicas e planos de aulas são desenvolvidos ao 
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longo do ano para a educação infantil com datas e programações especiais como na páscoa, dia do índio, dia 

da bandeira, festa junina, festa da criança, dia dos pais, dia das mães e festa de natal. 

Famílias Restauradas – Este projeto busca atender a pessoa que passa por dificuldades, dentro da família, 

dando dignidade para que possa se restaurar, se estabelecer como pessoa, família e cidadão, e caminhar com 

suas próprias pernas. Esse projeto prepara pessoas para ajudar outras no futuro, como agentes 

multiplicadores desta ação. Esse é o ponto fundamental do projeto, que no momento auxilia 4 famílias por 

meio dos voluntários que se disponibilizam a levar a pessoa necessitada ao médico, fazer exames, a encontrar 

doações de cestas básicas, a procurar e encontrar um emprego etc. Não há restrição de bairros, 

contemplando famílias do Iguape e de outras localidades em Ilhéus, como no Teotônio Vilela. 

Ele está no meio de Nós - 6 adolescentes em situação de risco ou que foram abandonados são acolhidos pelo 

projeto. 3 residem na instituição e 3 são ajudados em suas casas com a família. O objetivo do projeto é 

identificar adolescentes em situação de risco ou que foram abandonados e trabalhar a pessoa, para evitar 

que ela se envolva com drogas e chegue às ruas. A orientação da Vara da Infância e Juventude é que o 

adolescente seja ajudado na casa da sua família, direcionamento que a Novo Céu têm adotado. 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Organização de Cidadania e Integração Comunitária recebeu da HNB um total de R$ 7.000,00 

(Sete mil reais), recursos destinado à manutenção das suas atividades. 

 

  Rotary Clube de Ilhéus 

 Entidade civil sem fins lucrativos, com 74 anos de fundação, realiza ações humanitárias em Ilhéus-BA, com 

projetos sociais e ações beneficentes para ajudar instituições como a Escola Rotary Renato Leite da Silveira, 

entre outros. 

 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Organização de Cidadania e Integração Comunitária recebeu um total de R$ 25.000,00 (Vinte e 

cinco mil reais), recursos destinados para a finalização das obras da biblioteca da Escola Rotary Renato Leite 

da Silveira 

 

  Instituto Floresta Viva  

O Instituto Floresta Viva criado em 2003, por meio de um programa do Instituto de Estudos Socioambientais 

do Sul da Bahia (IESB), possui a missão de "Aliar a conservação da natureza ao desenvolvimento humano", 

por meio de programas e projetos que promovem e integram áreas protegidas, ecoturismo, sistemas 

agroflorestais de baixo impacto, formação educacional e cultural, bem-estar familiar e o cuidado ambiental 

local e regional. O objetivo são a constituição de bases existenciais, culturais, sociais e econômicas 

duradouras, integradas à elevada qualidade dos ambientes naturais desta região e do Brasil. 

Os trabalhos envolvem a conservação/restauração da natureza e o desenvolvimento sustentável local. O 

Instituto Floresta Viva prioriza resultados diretos na APA de Itacaré/Serra Grande, expandindo e trocando 
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experiências com instituições no Sul, Baixo Sul e Extremo Sul da Bahia, alcançando uma dimensão 

microrregional no domínio da Mata Atlântica Brasileira. 

O Instituto é membro do Conselho de Turismo e Meio Ambiente de Uruçuca, do Conselho de Meio Ambiente 

de Ilhéus, do Conselho da Cidade de Ilhéus, do Conselho Gestor da APA de Itacaré/Serra Grande, do Conselho 

Assessor da Sociedade Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Conselho Gestor do 

Território Litoral Sul da Bahia, do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM) e Secretário Executivo do 

Conselho Gestor do Parque Estadual da Serra do Conduru - PESC. 

 Subsídio 

 

Em 2015, a Organização de Cidadania e Integração Comunitária recebeu um total de R$ 1.000,00 (Hum mil 

reais), recurso destinado à manutenção das suas atividades. 

 

  Associação do Distrito 4550 

 Entidade civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de Itaitinga na região metropolitana de Fortaleza – CE, 

atende jovens e adultos na recuperação de dependência química. 

 

 Subsídio 

Em 2015, a Organização de Cidadania e Integração Comunitária recebeu um total de R$ 2.500,00 (Dois mil e 

quinhentos reais), recurso destinado à realização de evento................................... 

 

  Centro Profissionalizante HNB 
 

A HNB também atua através do projeto de iniciativa própria e que é destaque na rede, o Centro 

Profissionalizante Human Network do Brasil, situado na Rua Antônio Lavigne de Lemos, nº 92, no Centro de 

Ilhéus. Iniciadas em 2000, as atividades do Centro Profissionalizante estão voltadas para a realização de 

oficinas e cursos profissionalizantes através da parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), em áreas comerciais como cabeleireiro, culinária, estética e costura. 

 

Pessoas maiores de 18 anos, com escolaridade mínima do Ensino Fundamental Incompleto podem se 

inscrever nas diversas opções. Ao final do curso, os alunos são submetidos a avaliações e, se forem 

aprovados, recebem o certificado. 

 

Em 2015, o Centro Profissionalizante HNB iniciou as atividades no dia 09 de fevereiro de 2015, com abertura 

de inscrições para os cursos profissionalizantes próprios e em parceria com o SENAC. Cinquenta e três turmas 

foram formadas ao todo, sendo 28 turmas de cursos formadas pela Human Network do Brasil, e 25 pelo 

SENAC. 

 

 
  Cursos Profissionalizantes e Oficinas realizadas (as) em 2015 

 
Área: Beleza > Cabeleireiro (a), Manicure e Pedicure, Escova e Modelagem, Colorimetria, Design em 
Sobrancelhas, Depilação, Limpeza de Pele, Maquiagem e Unhas decoradas. 
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Área: Costura > Costureiro (a), Modelagem em malha e Atualização em Corte e Costura. 
 
Área: Culinária > Bolos Salgados Folhados, Preparo de Tortas Doces e Salgadas, Doces Finos, Salgados para 
Coquetéis. 
 
Em 2015, 542 matrículas foram realizadas em cursos e oficinas. Sendo 490 aprovadas, 32 desistiram e 20 
foram reprovadas. 
 
Ao todo, são 15 anos de atividade, e mais de 10.000 matrículas realizadas através do Centro Profissionalizante 
Human Network do Brasil. 
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Em relação ao ano anterior, 2014 apresentou uma redução de 18,4% no número de pessoas contempladas 
pelos cursos e oficinas do Centro Profissionalizante Human Network do Brasil, totalizando 16 turmas 
formadas em parceria com o SENAC e 16 turmas formadas pela HNB. 
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  Seja Um Colaborador 

Você é convidado a continuar colaborando ou a se ainda não é, se tornar um colaborador da rede de apoio 

Human Network do Brasil. 

Vamos juntos fortalecer esta rede humana e subsidiar projetos sociais para o desenvolvimento humano. 

 

  Agradecimentos 

Aos doadores da Europa, Sr. Michael Eckes, companheiros do Rotary Club Mainz Churmeyntz, de 

Berlim/Alemanha, os amigos da Suíça entre eles Max Ruegger, aos amigos da família Gerd Tittlbach, aos 

tradicionais doadores da Austria, À Fundação Kinder do Brasil, ao Dr. Onorio Mansutti e ao grande grupo de 

amigos pelos recursos destinados aos projetos apoiados pela Human Network do Brasil;  

Ao SENAC, À Bit Shop Indústria Comércio Exportação e Importação – BITWAY, Ao Banco do Brasil no Programa 

Adolescente Trabalhador, À Secretaria de Educação do Município de Ilhéus, aos parceiros, membros do 

conselho, amigos, funcionários e colaboradores da HNB. 

Registramos aqui os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio prestado à respeitada instituição Human 

Network do Brasil, pelo trabalho sério e comprometido que desenvolve há 15 anos. 

 

  Reflexão 

“Quem conhece os próprios objetivos,  

É capaz de tomar decisões. 

 

Quem é capaz de tomar decisões,  

Encontra a tranquilidade. 

 

Quem encontra a tranquilidade,  

Se sente seguro. 

 

Quem se sente seguro,  

É capaz de mudar a si e ao mundo”. 

 

Confúcio. 
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  Contato 

Tel :(73) 3231-3123 

       (73) 3231-5195 

Fax: (73) 3231-8118 

contato@hnb.org.br 

www.hnb.org.br 

www.humannw.org 

 

Rua Antônio Lavigne de Lemos, nº 92-A, Centro, Ilhéus-BA. CEP.: 45-653-330. 

 

  Conta para doações no Brasil 

Banco do Brasil nº 001  

Agência Ilhéus-BA 0019-1  

Conta Corrente 10.000-5 

 

  Relacionamento 

Anna Karenina de Oliveira 

Assessora de Comunicação 

noticias@hnb.org.br 

(73) 99168-1823 
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