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RELATORIO DE ATIVIDADES DA REDE PAPEL SOLIDARIO – ANO 2020 

 

APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

A Associação Instituto Papel Solidário comumente conhecida como Rede Papel Solidário, atua desde 2006 com 

assessoramento a grupos informais, organizações da sociedade civil e negócios de impacto em âmbito 

nacional. 

 

 

 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

(a) Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais, organizações e grupos populares e de usuários 
da assistência social; 

(b) Identificar as potencialidades, mobilizar e organizar grupos e lideranças locais, por meio de sua articulação com a política de 
assistência social e demais políticas públicas; 
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(c) Subsidiar sempre que possível, a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática; 

(d) Fortalecer e qualificar as organizações da sociedade civil quanto ao seu planejamento, captação de recursos, gestão, 
monitoramento, avaliação, oferta e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e para sua atuação na 
defesa e garantia de direitos; 

(e) Congregar organizações da sociedade civil que se orientem por princípios idênticos, respeitando a sua autonomia e 
coordenando suas atividades em busca de soluções para os problemas comuns; 

(f) Realizar estudos, pesquisas e projetos, bem como coordenar trabalhos de promoção, assistência e bem estar social; 

(g) Estimular a criação de organizações da sociedade civil de natureza social que atinjam setores da comunidade que se encontre 
em situação de risco; 

(h) Obter recursos financeiros para destiná-los às organizações da sociedade civil; 

(i) Proporcionar sempre que possível, às organizações da sociedade civil: orientações, assistência jurídica, administrativa, 
contábil, técnica e outras; 

(j) Prestar assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro de forma continuada, permanente e planejada, para 
outras organizações da sociedade civil, grupos populares, movimentos sociais, união de moradores entre outros, que prestam 
serviços e executam programas ou projetos na forma da Resolução CNAS nº27/2011; 

(k) Prestar  apoio em gestão empreendedora para organizações da sociedade civil que desenvolvam suas atividades voltadas 
prioritariamente para atender às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou 
ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento 
fragilizados e que vivenciam situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiências, na perspectiva de potencializar 
a proteção social; 

(l) Assessorar outras organizações da sociedade civil com o propósito de assegurar que os serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários; 

(m) Assessorar outras organizações da sociedade civil para garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca 
do cumprimento da missão, bem como da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais; 

(n) Assessorar organizações da sociedade civil nos aspectos sociais, documentação, entre outros, visando aprimoramento e o 
fortalecimento dos programas e projetos de assistência social que desenvolvem em suas localidades; 

(o) Contribuir para a capacitação das organizações da sociedade civil através de uma assessoria direta, gerando estímulos e 
conhecimentos para atuação compartilhada entre empresas, poder público e comunidade; 

(p) Identificar as potencialidades, mobilizar e organizar grupos e lideranças locais, por meio de sua articulação com a política de 
assistência social e demais políticas públicas; 

(q) Subsidiar sempre que possível, a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática; 

(r) Desenvolver novas tecnologias sociais visando maior impacto social para as organizações da sociedade civil; 

(s) Atuar em rede, agregando organizações da sociedade civil em torno de ações comuns e que estejam de acordo com suas 
finalidades sociais;  
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(t) Desenvolver formas inovadoras de sustentabilidade para as organizações da sociedade civil; e 

(u)  Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais. 

 

OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 

O Instituto Papel Solidário é uma associação oficializada em 2007 por Leila Novak, reconhecida 

empreendedora social da Ashoka, e tem como objetivo fomentar grupos informais, organizações da sociedade 

civil e negócios de impacto, em âmbito nacional, a estruturarem e realizarem plenamente suas competências e 

propósitos. 

Com o propósito de ampliar os impactos socioambientais mediante o fomento do setor social, teve como 
principal iniciativa a criação da REDE PAPEL SOLIDÁRIO, fundamentada pelos princípios da transparência, 

cooperação, respeito a diversidade, consciência ambiental e comunicação sustentável. 

 

A REDE PAPEL SOLIDÁRIO tem sua eficiência e força a partir da integração e conexão de seus membros, 

viabilizando soluções, consultorias e capacitações em busca da sustentabilidade das OSCs e Negócios Sociais 

que dela participam. 

Os caminhos do Terceiro Setor, sobretudo em um país das dimensões do nosso, mostra que sonhos e 

verdadeiro empenho em solucionar questões sociais não bastam para que se avance com eficiência. 

É necessário investir em profissionalização para continuar a atuar com sustentabilidade. 

Como associados da REDE, as OSCs tornam-se mais capacitadas ao mesmo tempo em que fortalecem a rede 

e como consequência todo o  Setor Social. 

 

DADOS DA ORGANIZAÇÃO  

 

Razão Social: Associação Instituto Papel Solidário 

Presidente Paula Mello 

Mentora e Fundadora Leila Novak 

CNPJ:   08.849.829/0001-75 

Data de inscrição no CNPJ: 17/05/2007 

Endereço: Rua José de Oliveira Coelho 180 conjunto 82 

Bairro: Vila Andrade 

CEP:05727-240 

Cidade:São Paulo 

Estado:SP 

E-mail:contato@redepapelsolidario.org.br 

CNAE (Código Nacional de Atividade Econômico) Principal:  94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  
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Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS Butantã 

 

 

 

EIXO DE ATUAÇÃO: ASSESSORAMENTO    

  

ATIVIDADE PRINCIPAL DA ORGANIZAÇÃO CONFORME ESTATUTO: 

Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais, organizações e grupos populares  

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS  
 
NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 

REDE PAPEL SOLIDARIO - assessoramento 

 

Público-alvo 

A Associação Instituto Papel Solidário, também denominada de Rede Papel Solidário, no ano de 2020, 
atendeu aproximadamente 300 grupos informais de produtores rurais e/ou microempreendedores individuais, 
e ainda associações de bairros, dando assessoria para reflexão das possíveis formas de constituição bem como 
apoio na gestão, visando sustentabilidade financeira para os grupos produtivos e para suas respectivas 
organizações. Em sua maioria esses grupos atendidos são compostos por mulheres que precisam gerar renda 
para suas famílias, e por grupos de empreendedores sociais que precisam se constituir para poder levar a 
diante suas atuações nas comunidades em que vivem e se organizam. 
 

OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL  

O objetivo de assessorar esse público-alvo foi totalmente atendido no ano de 2020, onde tínhamos previsto 

atendimento presencial e online para 200 grupos e ultrapassamos o número de 300 beneficiados 

exclusivamente em atendimentos on-line tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 

 

Objetivos específicos Resultados obtidos  

Qualificar para gestão eficiente e transparente 90% dos grupos foram constituídos e com governança transparente, com 
emissão de balanço contábil editado por escritório contábil colaborador da 
Rede Papel Solidário. 

Qualificar para exigências do Novo Marco 
Regulatório do Terceiro Setor 

100% dos grupos que foram constituídos obtiveram consultoria jurídica para 
adaptar seus estatutos ao novo marco regulatório. 

Qualificar o gestor para mobilizar recursos 70% dos beneficiários obtiveram capacitação em mobilização de recursos e 
estão com ao menos uma fonte variável de obtenção de recursos. 

Qualificar para garantir direitos e deveres  100% dos grupos que constituíram União de Moradores ou Associações de 
Bairros receberam qualificação específica de participação cidadã. 

 

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO 

SOCIOASSISTENCIAL  
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Os grupos são selecionados através de formulário de inscrição no site da Rede Papel Solidário, e passam por 
uma avaliação das necessidades iniciais de assessoramento, que leva em conta o grau de vulnerabilidade da 
região onde atuam e ainda a forma de organização do grupo.  
Atuamos apenas com grupos que possuam pelo menos 5 integrantes ativos e ligados pelo mesmo ideal, ou 
seja, resolver problemas da comunidade de forma satisfatória e com garantia de sustentabilidade a longo 
prazo. Muitas vezes o grupo é indicado por outro grupo que já passou pelo nosso assessoramento e desta 
forma já consegue entender melhor nossas exigências de atuação conjunta. 

 

METODOLOGIA 
 

Objetivos específicos Resultados obtidos  Atividades desenvolvidas 

Qualificar para gestão 
eficiente e transparente 

90% dos grupos foram constituídos e com 
governança transparente, com emissão de 
balanço contábil editado por escritório contábil 
colaboradorda Rede Papel Solidário. 

Cada grupo após ser admitido na Rede Papel 
Solidário se torna associado e recebe 
cronograma de capacitações de acordo com 
formulário preenchido na sua admissão. 
As prioridades são elencadas com capacitações 
online e o apoio jurídico e de gestão são 
prestados com atividades especificas de 
acompanhamento de módulos (10 módulos no 
total) durante 12 meses. 
Os dados para balanço contábil anual são 
acompanhados mensalmente pela consultorIa e 
os documentos oficiais da organização passam 
por analise previa antes de seguir para 
contabilidade. 
Existem ainda capacitações avulsas e extras em 
que as organizações são convidadas 
mensalmente a participar com até 3 membros. 

Qualificar para exigências do 
Novo Marco Regulatório do 
Terceiro Setor 

100% dos grupos que foram constituídos 
obtiveram consultoria jurídica para adaptar 
seus estatutos ao novo marco regulatório. 

Os estatutos sociais são analisados 
presencialmente por advogada especializada no 
terceiro setor e os atos constitutivos já são 
elaborados de acordo com as normas vigentes. 
Sempre a documentação oficial é transmitida 
para no mínimo 3 membros do grupo visando 
continuidade caso haja alguma desistência no 
grupo. 

Qualificar o gestor para 
mobilizar recursos 

70% dos beneficiários obtiveram capacitação 
em mobilização de recursos e estão com ao 
menos uma fonte variável de obtenção de 
recursos. 

Todos passam por capacitação para realização 
de plano bianual de mobilização de recursos 
com a empreendedora social e fundadora da 
Rede Papel Solidário.  

Qualificação nos direitos e 
deveres comunitários 

100% dos grupos que constituíram União de 
Moradores ou Associações de Bairros 
receberam qualificação específica de 
participação cidadã. 

Alguns voluntários que atuam com direitos e 
garantias de direito fazem palestras educativas 
com os grupos já constituídos visando garantir 
participação ativa e cidadã na comunidade 
onde atuam. Esses grupos levam e multiplicam 
conhecimento adquirido nas suas regiões de 
atuação. 

 

METAS  
 

Nº no plano de ação: 200 grupos atendidos para o ano de 2020 
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Nº de atendimentos realizados: 300 grupos atendidos online no ano de 2020 

Nº de beneficiários: aproximadamente 900 famílias beneficiárias dos grupos assessorados 

A meta foi alcançada?  ( X ) Sim   (   ) Não     (ultrapassou a previsão) 

O serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial terá continuidade no próximo ano? Sim todos se tornam associados e 

passam a ser orientados via plantão online em temas específicos para atendimento de suas necessidades.  

Atualmente a Rede Papel Solidário acompanha de forma online, o desenvolvimento de 1000 grupos. (Somos considerados o 

SEBRAE do terceiro setor) 

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

O maior impacto social que alcançamos anualmente é a transparência e a visibilidade que damos para esses 
grupos, que muitas vezes querem atuar com profissionalismo na comunidade, porém não conseguem serviços 
especializados com segurança e alinhados com as constantes alterações de leis e normas do Estado e do 
Federal.  
Estando membro de nossa rede estão seguros de que atuam com governança e meios eficazes para garantir 
melhoria na qualidade de vida das comunidades onde atuam. 
 

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS    
 

Pessoa Jurídica: 40 % Pessoa Física: 60% Verbas Públicas: % 

 

INFRAESTRUTURA  
Atualmente todos os serviços estão sendo prestados via online através da plataforma google meet. 

 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS  
 

Função  Formação Vínculo 
(*)  

Nível de escolaridade 
(**) 

Carga Horária 
(semanal) 

Mentora e 

empreendedora social 

Serviço Social Associada fundadora Superior 10 horas semanais 

voluntarias 

Advogada Direito com 

especialidade em 

terceiro setor 

Atual Presidente 

associada e prestadora 

de serviços 

Superior 40 horas semanais 

Assistente Administrativa Turismo Prestadora de serviços Superior 32 horas semanais 

Técnico de TI TI Estagiário Estudante 10 horas semanais 

Oficineiros e Palestrantes 

diversas áreas do 

conhecimento 

Vários Voluntários e 

prestadores de 

serviços 

Superior 10 horas semanais 
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ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS 

A Rede Papel Solidário atua com diversas outras associações sem fins lucrativos, da área de assessoramento 
social. 
Atuamos ainda com SEBRAE local em diversas áreas empreendedoras.  
Atuamos em parceria com os conselhos municipais das comunidades onde atendemos nossos beneficiários. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES  

A Rede Papel Solidário possui uma vasta parceria com redes de impacto sócio ambiental e nossos 

colaboradores atuam diretamente nessas redes, algumas vezes doando horas de trabalho em benefício de 

membros e outras vezes se capacitando para poder atuar de forma eficaz. 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

Nível Nacional online 
 
 

 

Dezembro de 2020 

Paula Mello 
Presidente 

 

 

 


