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INSTITUIÇÕES DIRECIONADAS | O NOVO HUMANO 
Turma 2 

 
 

Neste documento, seguem as instituições que receberão 8% do valor de cada inscrição 
dos alunos que escolheram o plano Abundante (AUD$ 125.00). O valor será distribuído 

igualmente para todas as instituições abaixo. 
 

Seguem as descrições de cada uma (retiradas de suas plataformas online): 
 
 

1. Ampara Animal | Doação e cuidado com animais 
https://amparanimal.org.br 
 
A AMPARA Animal (Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados 
e Abandonados) é uma OSCIP sem fins lucrativos que ajuda abrigos e protetores 
independentes com ração, medicamentos e atendimento veterinário. 
 
Hoje, amparamos cerca de 450 protetores, beneficiando mais de 100 mil 
animais por ano e conscientizamos adultos e crianças sobre o cenário de 
abandono de animais. Nosso principal objetivo é transformar a realidade dos 
mais de 30 milhões de animais que estão nas ruas e proporcionar uma vida digna 
e feliz a eles. 
 

2. Planta, bicho e gente | Doação e cuidado com animais 
https://www.facebook.com/PlantaBichoeGente/ 
 
Grupo que defende a vida e acredita que a harmonia entre as espécies garante 
um futuro melhor! 
 
Não somos uma ONG e não temos um abrigo, os animais resgatados vão para 
clinicas e quando reabilitados ficam em um hotelzinho tudo custeado através 
das doações e eventos que fazemos. Atualizaremos aqui nosso trabalho para 
que vocês acompanhem. 
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3. Plan International | Ajuda crianças e meninas de diversos países  
http://plan.org.au/ 

Plan International Australia recognises the power and potential of every single 
child. As one of the most experienced organisations in our field we know that 
there is nowhere in the world where girls are treated as equals. 

We work alongside children, young people, supporters and partners to tackle 
root causes of the injustices facing girls and the most marginalised children. 

In some communities, child sponsorship can set the foundations for a stable 
family income through skills and business training for parents, so they can 
support their children for the long term. 

76% of funds raised go to our programs overseas to help poor communities in 
need. 

 
4. Instituto Borboleta | Humanização Hospitalar 

https://www.facebook.com/pg/Instituto-Borboleta-
1471958399794977/about/?ref=page_internal 
 
Humanização do atendimento hospitalar podendo ampliar a toda e qualquer 
entidade carente e filantrópica. 
 
Humanizar o atendimento /ambiente hospitalares, colaborando com a equipe 
técnica, no sentido de atenuar o sofrimento do paciente/ acompanhante através 
da orientação e apoio em suas necessidades, objetivando o bem-estar físico e 
emocional. 
 
O IBF é uma entidade sem fins lucrativos, que visa a melhoria da saúde na 
sociedade de Fortaleza, através de uma ação de voluntários voltada à 
humanização hospitalar, contribuindo também para a formação de cidadãos 
solidários e mais saudáveis. 
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5. ABDIM | Distrofia Muscular 
https://www.facebook.com/pg/abdimviverbemsemlimite/about/?ref=page_internal 
 
Associação Brasileira de Distrofia Muscular 
Lutamos por uma melhor qualidade de vida para pessoas com Distrofia 
Muscular, e para que a Distrofia seja conhecida e tratada adequadamente. 
 
Nossa missão é LUTAR pelos direitos enquanto cidadãos para promover e 
ampliar a expectativa e a qualidade de vida. Lutar pelo bem-estar, por meios de 
reabilitação, acompanhamento e vivência, pela inclusão social das pessoas com 
distrofias musculares, pela divulgação de informações sobre a doença e seu 
tratamento. 
 
 

6. Berçário dona Nina 
http://www.bercariodonanina.com.br/historia 
 

O Berçário "Dona Nina" hoje desenvolve um relevante trabalho na área de 
assistência a crianças de zero a 4 anos e 11 meses. Tem como principal objetivo 
fornecer atendimento médico, social, nutricional e de enfermagem, gratuito, às 
crianças em recuperação da saúde, além de acolher crianças em situações de 
vulnerabilidade e risco social vindas de famílias de poucos recursos sócio 
econômicos.  

 

Todo trabalho é voltado para o desenvolvimento global dos pequeninos, 
priorizando sua formação integral e o reestabelecimento de sua saúde física, 
espiritual e social. 

 

Para atender a esta demanda, o Berçário funciona 24 horas por dia, para o 
atendimento de crianças com estado de saúde mais grave e crianças que estão 
sob intervenção do Conselho Tutelar/Fórum. 
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Para dar qualidade a todo esse trabalho, o quadro de funcionários do Berçário 
conta com profissionais especializados para atuarem na área de saúde, além de 
funcionários treinados para trabalharem neste segmento. São realizados estudos 
de casos, capacitação continuada, reuniões de equipe, monitoramentos e 
avaliações que nos permitem constantemente redirecionar o atendimento 
oferecido. 

 

Contamos também com o apoio de voluntários que enriquecem bastante o 
trabalho. O serviço do Berçário se estende também às famílias das crianças. 

 
 

7. Rancho dos Gnomos | Preservação dos animais silvestres 
http://www.ranchodosgnomos.org.br/novo/ 
 

Primar pelo bem-estar da fauna silvestre, exótica, nativa, doméstica, 
domesticada ou migratória, por meio de sua preservação, conservação, 
recuperação e manutenção sempre que necessária e também pela propagação 
da educação ambiental para a disseminação e alcance do ambiente equilibrado 
e a sadia qualidade de vida. Conheça mais sobre o rancho do gnomos e saiba 
como nos ajudar a manter este lindo projeto. 

 

Os trabalhos realizados pelo rancho dos gnomos são de suma importância e de 
extrema necessidade, tendo em vista o auxílio ao poder público e respectivos 
órgãos ambientais 24 horas por dia, sendo recebidos animais apreendidos de 
tráfico, circos, vítimas de maus-tratos, etc. 
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8. Médico sem fronteiras 
https://www.msf.org.br 
 
Médicos Sem Fronteiras (MSF) é uma organização humanitária internacional que 
leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias. 
Também é missão da MSF chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas 
pelos pacientes atendidos em seus projetos. 
 
Doadores Sem Fronteiras são as pessoas que fazem doações mensais e 
recorrentes para MSF, fundamentais para manter nosso trabalho independente 
de poderes políticos e econômicos. É graças a essas contribuições constantes 
que podemos nos planejar, agir rapidamente em situações urgentes como a 
pandemia do novo coronavírus e outras e emergências pelo mundo. Tudo isso 
significa salvar vidas! 
 
 

9. Conexão Favela (Jardim Peri – SP) 
https://www.facebook.com/pg/FavelaEArte/about/?ref=page_internal 
 
https://conexaofavelaearte.wixsite.com/favelaearte/sobre 
 
Nossa missão é buscar junto as comunidades e com o apoio de colaboradores 
a realização de projetos sociais voltados para a inclusão social e a descoberta 
de novos talentos através de oficinas de arte, música, esporte entre outras, 
proporcionando cultura a lugares em que muitas vezes o estado não ou atua ou 
é omisso. 
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10. Espírito Mundo | Bruxelas 
http://www.espiritomundo.com/dons/ 
 
Em 2016, o projeto começa a desenvolver parceiros na Bélgica, tendo a diretora 
geral Aline Yasmin Dalvi, residente na cidade de Bruxelas. Em 2017 apoiou o 
evento CINE FEST LUSO MUNDO (encontro audiovisual lusófono) através da 
sua rede internacional, além de outros eventos e em 2018 o projeto ESPIRITO 
MUNDO torna-se uma ASBL, sediada na Bélgica e consolida a segunda edição 
do projeto de lusofonia do audiovisual CINE LUSO. 

Seu objetivo é continuar projetos de intercâmbio internacional, tendo uma sede 
local que opera em parceria com outras organizações e uma rede de 
profissionais em todo o mundo. 

A associação “ESPIRITO MUNDO Asbl” desenvolve projetos de forma 
voluntária. Não há fins lucrativos e os projetos possuem o objetivo de criar 
relações interculturais através dos diversos universos. Normalmente os eventos 
são gratuitos com valor conceitual e artistico sem destinação comercial. 
 
 

11. Baseado em Amor  
https://www.facebook.com/pg/baseadoemamor/about/ 
 
IG: https://www.instagram.com/baseadoemamor/?hl=bn 
 
Projeto independente sem fins lucrativos, que busca proporcionar momentos de 
lazer para as comunidades de Esteio/RS. 
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12. Lar da Maria (Recife/PE) 
https://www.facebook.com/pg/LarDeMaria/about/?ref=page_internal 
 
O Lar de Maria, abrigo fundado em 1994, tem como objetivo acolher crianças e 
adolescentes carentes que foram abandonados por suas famílias. Hoje, abriga 
cerca de 50 crianças. 
 
No Lar, as crianças encontram amor, carinho, dedicação, alimentação e escola. 
Nesses 18 anos de existência, o abrigo vem buscando a ajuda de parceiros que 
tenham interesse de ver esse projeto crescer ainda mais. 
 
A missão do Lar de Maria é estimular e aprimorar o processo socioeducativo das 
crianças, assim como orientar suas famílias para que se tornem todos cidadãos 
de Bem e integrados à sociedade. O abrigo é fruto da união de um casal que 
abdicou de uma vida normal ao lado de sua família para cumprir uma missão: 
Ajudar ao próximo. 
 

13. Lar Tio João (abrigo idosos) 
https://www.facebook.com/pg/LarJovemIdoso/about/?ref=page_internal 
Lar de idosos e abrigo 
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14.  Lar Betel Pira 
Asilo em Piracicaba 
https://www.larbetel.org.br 
 
Atualmente, a Associação de Assistência Social Betel – “Lar Betel” é uma 
entidade sem fins econômicos, que atende atualmente cerca de 90 idosos 
residentes. A Instituição tem como finalidade auxiliar pessoas idosas 
reconhecidamente necessitadas, a partir dos 60 anos, sem distinção de cor, raça 
ou crença religiosa, amparando-as moralmente em regime integral. Além de 
alojamento, roupas e alimentação, oferece assistência nos campos de lazer, 
saúde e cultura, contribuindo assim para a melhoria das condições de 
reintegração social e qualidade de vida do idoso acolhido. 
 
Os residentes recebem na entidade 06 refeições por dia e atendimento de 
médicos, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, recreador, assistente social e 
psicóloga, além de enfermagem 24 horas. Conta também com voluntários que 
contribuem com manicure, pedicure, cortes de cabelo, tratamento dentário, 
ginástica laboral, entre outros serviços. 
 
As acomodações são distribuídas em quartos individuais, quartos duplos, 
compartilhados (03 pessoas) e quartos coletivos (até 06 pessoas). 
 
 

15. Patinhas LZ | Abrigo e cuidado aos animais 
Patinhas São Luiz  
 
Somos um projeto de São Luís - MA, fazemos vários resgates de animais todo 
mês que estão a beira da morte precisando de ajuda e socorro! já conseguimos 
salvar mais de 300 vidas e precisamos da ajuda de todos pra continuar salvando 
muito mais! 
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16. Lar São Francisco de Assis (Maceió) 
http://larfassis.wixsite.com/larfranciscodeassis?fbclid=IwAR0uFToBB5mHJYbHr
2NRTng0WGBNugd1CF_Hjut9hE44X3JYnSYNGIitoqI 
 
Fundado pela necessidade em assistir ao idoso socialmente carente, 
minimizando, suas angústias e solidão pela ausência da família, além de outros 
problemas 
 
O Lar Francisco de Assis, fundado em 03 de agosto de 1947, pela Sociedade 
Espírita Discípulos de Jesus, provindo da necessidade em assistir ao idoso 
socialmente carente em todas suas necessidades (alimentação, moradia, 
lazer...), minimizando assim, suas angústias e solidão pela ausência da família, 
além de problemas de saúde inerente a idade e outros. 
 
 

17. Santuário Vale do Rainha | Animais resgatados 
https://santuariovaledarainha.ong.br/donate/ 
 
The Vale da Rainha Sanctuary’s mission is to rescue animals and bring 
consciousness to human animals. 

For this, beyond receiving subsistence through classes and experiences of yoga 
and meditation, as well as organic agriculture, we humbly accept collaborations 
to provide a dignified life to more than one hundred of these enlightened beings 
who are the spiritual masters teaching us daily about love and forgiveness. 

 
Gratidão pela contribuição, amor e cuidado com nosso projeto e a jornada 
destes projetos acima que receberão a energia compartilhada dos Novos 
Humanos.  
 
Beijos e muito amor!! 
Marcinha Bello & Team Emana  
 
 

 


