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Mensagem do Presidente

É com grande satisfação que completamos

os primeiros 6 meses de trabalho no Instituto Dom.

Isso porque além das dificuldades esperadas,

tivemos que superar outras barreiras neste início de

ano de 2020 com a crise do corona-virus.

Logo em fevereiro, quando iniciávamos

nossas atividades, tivemos que ajustar nossa Linha

de Atuação para atender as necessidades básicas de

famílias menos favorecidas e carentes, afetadas pela

crise. Também tivemos que atuar à distância, através

de parceiros, para proteger nossa própria saúde

pessoal.

Mas nada disso nos abalará e brevemente

estaremos focados novamente na nossa Linha de

Atuação e missão que é impulsionar pessoas menos

favorecidas, honestas e trabalhadoras que possuem

uma necessidade imediata e específica nos seus

projetos profissionais, nos seus micro negócios ou

nos seus sonhos profissionais.

Como resultados destes primeiros 6 meses,
3
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conseguimos ajudar uma família menos

favorecida a crescer seu pequeno negócio de

doces através da doação de uma geladeira nova.

Esta doação já impulsionou o negócio desta

família! Em seguida, com a chegada da crise,

fizemos doações de alimentos e necessidades

básicas e impactamos diretamente 22 famílias no

Rio de Janeiro e 15 em Aracaju, Sergipe.

Um total de 30 pessoas físicas doaram ao

Instituto Dom para que isso tudo fosse possível.

Nossa presença e divulgação nas redes sociais foi

iniciada e definimos nossos processos internos

de trabalho.

Nossa atenção nos próximos 6 meses

será buscar novos doadores pessoa física e

jurídica para que possamos ajudar mais famílias

menos favorecidas e seus sonhos/projetos

profissionais. Continuaremos ajudando famílias

durante a crise, se necessário.

Karl Johnsson

Fundador e Presidente

30 de junho de 2020
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Linha de Atuação

Nossas doações pontuais ajudam 
famílias trabalhadoras e menos 
favorecidas a superarem alguma 
dificuldade nos seus projetos 
profissionais, a destravarem alguma 
barreira e assim permitimos que 
estas famílias cresçam, realizem seus 
sonhos profissionais, consolidem 
suas vidas em família e sejam mais 
felizes. Também ajudamos famílias 
menos favorecidas que tem crianças 
em Abrigos, Orfanatos e Externatos. 

Visão

Contribuir com a redução da 
desigualdade social no Brasil 
ajudando pessoas menos 
favorecidas, trabalhadoras e 
honestas a progredirem e 
prosperarem em suas vidas. 
Servir de inspiração para outras 
pessoas ou organizações a 
fazerem o mesmo.

Missão

Impulsionar pessoas menos 
favorecidas, honestas e 
trabalhadoras que tem uma 
necessidade imediata e 
específica, em seus projetos 
profissionais.

Linha de Atuação, Missão e Visão
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8.3 Promover políticas orientadas para o 

desenvolvimento que apoiem as atividades 

produtivas, geração de emprego decente, 

empreendedorismo, criatividade e inovação, e 

incentivar a formalização e o crescimento das micro, 

pequenas e médias empresas, inclusive por meio do 

acesso a serviços financeiros

10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o 

crescimento da renda dos 40% da população mais 

pobre a uma taxa maior que a média nacional

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, 

econômica e política de todos, independentemente da 

idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, 

religião, condição econômica ou outra

No contexto da Agenda 2030 
definida pelas Nações 
Unidas, o Instituto Dom está 
inserido da seguinte forma:

Instituto Dom e os 17 
objetivos para transformar 
nosso mundo da ONU
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Quem somos

7

Somos voluntários que nos conhecemos de longa data. Temos muitos 
anos de experiências diversas com voluntariado e trabalho social.

Temos em comum a paixão pela caridade. Acreditamos nas pessoas, 
nos seus sonhos e que elas ajudam a mover o mundo.

Somos um grupo experiente, íntegro, idôneo e sensível aos 
problemas sociais e sócio-econômicos no Brasil.
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Resumo de Nossos Resultados
1º semestre de 2020
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Doação de Geladeira para família da Nathaly

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Vídeos:

Reunião com Nathaly e Gisele (mãe)

Entrega da geladeira nova

Nathaly e Gisele (mãe) tem um pequeno negócio 
de doces. A renda famíliar é de aproximadamente 
R$ 1.000 vindo do pai. Os doces geram R$ 500 de 
vendas por mês aproximadamente.

Elas vendem os doces por encomenda, pelo 
Instagram e para conhecidos no bairro. Elas 
precisavam de uma geladeira para pode aumentar 
a produção e as vendas.

Doar a geladeira e assim permitir que a 
micro-empresa delas aumentasse as 
vendas mensais.

R$ 1.400 (a geladeira foi comprada pelo 
doador diretamente na Internet 
portanto o valor não entrou na 
contabilidade do Instituto Dom)

A geladeira doada permitiu que elas 
aumentassem as vendas e atendessem 
mais clientes. Veja depoimento.

https://youtu.be/dhmxwCzzs1E

(vídeo da Nathaly pedindo 
ajuda ao Instituto Dom) 

“A geladeira fez muita diferença para nós, principalmente agora 
com a pandemia de covid-19 que não pode ter festas por conta 
da aglomeração e as encomendas de trufas e docinhos diminuiu 
muitoooooo! E então, para não podermos ficar sem nenhuma 
renda pensei em fazermos copo da felicidade que por sinal esta 
fazendo um sucesso! Trabalhamos com os copos de terça a 
sábado e quando conseguimos ter um tempo pegamos 
encomendas de trufas e docinhos tb. colocamos todos os nossos 
copos e encomendas na geladeira que ganhamos com a doação 
do instituto dom! 😍🥰 e com os dinheiros que estamos 
conseguindo com os copos, estamos juntando para montarmos 
nossa cozinha no 3* andar de nossa casa, pq no momento só 
temos a cozinha de casa msm, mais conseguimos fazer tudo 
direitinho. Tivemos que nos reinventar nessa pandemia é estar 
dando super certo!!!! 😍🥰”  Nathaly 16/06/2020

Depoimento (5 meses após a doação):

Copos da felicidade

https://youtu.be/dhmxwCzzs1E
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Resumo de Nossos Resultados
1º semestre de 2020 Doações para aliviar a crise 

causada pelo corona-vírus 
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Doação de remédios, alimentos e 
fraldas ao Marco Antonio 

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Vídeos:

Marco Antonio é um jovem de 32 anos mas com idade 
mental de 2 anos, com ataques epilépticos e saúde 
mental debilitada. A familia recebe 1 salário do governo 
mas isso não é o suficiente para comprar alimentos, a 
longa lista de remédios e fraldas.

Sua mãe cuida dele e pediu ajuda ao Instituto Dom 
durante a crise do corona-vírus.

Ajudar a mãe e o Marco Antonio a comprarem 
remédios, fraldas e alguns alimentos durante a crise do 
corona-virus.

R$ 408

Dois ou três meses de remédios foram comprados 
para aliviar um pouco o desespero da família do 
Marco Antonio.

https://youtu.be/omcGpHEtM6s
https://youtu.be/p1OibXQVBno

(Vídeos onde a mãe do Marco Antonio pede nossa 
ajuda e onde agradece pela doação recebida).

https://youtu.be/omcGpHEtM6s
https://youtu.be/p1OibXQVBno
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Doação de cestas básicas para 
15 famílias no Rio de Janeiro

https://youtu.be/ZDGgPsYy1Lo
https://youtu.be/4rqCuOBSu2E
https://youtu.be/JFAoPFd992I
https://youtu.be/WUU09hIedhw
https://youtu.be/OtXJbNY1uoQ
https://youtu.be/UCUlKU9HCGY
https://youtu.be/_hVbLVklzXE
https://youtu.be/GEi9viHq7d0
https://youtu.be/sk5uEJ5xqEI
https://youtu.be/CK8YqZVpCEM

https://youtu.be/s1Yr0fhp_Tk
https://youtu.be/FidRjkG42mg
https://youtu.be/odFau6kG2ZU

(Vídeos de agradecimento)

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Através de uma voluntária conhecida do Instituto Dom, 
fizemos uma doação para que 15 famílias recebessem 
uma cesta básica cada, durante a crise do corona-vírus. 
As famílias são das comunidades do Terreirão e de 
Campo Grande.

Ajudar estas 15 famílias que passavam por dificuldades 
durante a crise do corona-virus.

R$ 750 (em 3 parcelas de R$ 250)

Quinze famílias receberam uma cesta básica cada e assim 
receberam um alívio durante a crise do corona-vírus.

Vídeos:
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https://youtu.be/ZDGgPsYy1Lo
https://youtu.be/4rqCuOBSu2E
https://youtu.be/JFAoPFd992I
https://youtu.be/WUU09hIedhw
https://youtu.be/OtXJbNY1uoQ
https://youtu.be/UCUlKU9HCGY
https://youtu.be/_hVbLVklzXE
https://youtu.be/GEi9viHq7d0
https://youtu.be/sk5uEJ5xqEI
https://youtu.be/CK8YqZVpCEM
https://youtu.be/s1Yr0fhp_Tk
https://youtu.be/FidRjkG42mg
https://youtu.be/odFau6kG2ZU
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Doação de cesta básica completa 
para Veronica e suas filhas

https://youtu.be/y-9totaeKhg
https://youtu.be/tAOFGiML7xk

(Vídeos da Veronica pedindo nossa ajuda e do 
seu agradecimento pela doação)

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Através de uma voluntária conhecida do Instituto Dom, 
conhecemos a Veronica que é uma mãe solteira de 33 anos e 
suas filhas Agatha e Vitória. A Veronica trabalhava como 
manicure mas estava parada devido a quarentena. Ela mora na 
comunidade da Tijuquinha, no Rio de Janeiro.

Ajudar esta mãe solteira que passava por dificuldades 
durante a crise do corona-vírus.

R$ 250

Uma cesta básica completa e alguns itens de limpeza 
foram comprados para a Veronica e suas filhas.

Vídeos:

https://youtu.be/y-9totaeKhg
https://youtu.be/tAOFGiML7xk
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Doação de cestas básicas ao Externato São Francisco de Assis

https://youtu.be/VCk1UMnx1jY
https://youtu.be/D2ZScm8Dgv4
https://youtu.be/le3BPDd9rWU
https://youtu.be/wfGDbGmQyaY

(Vídeos de agradecimento pelas cestas recebidas)

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Doar 15 cestas básicas para que fossem 
entregues às famílias vinculadas ao Externato.

R$ 690 

O Externato entregou as 15 cestas básicas para 
15 famílias que passavam dificuldades durante 
a crise do corona-vírus. A cestas foram 
aumentadas com uma doação de um outro 
alimento por outra instituição.

Vídeos:

O Externato São Franciso de Assis em Aracaju, 
Sergipe que é dirigida pela Irmã Mabel 
(fundadora do Instituto Dom) passava por 
dificuldades durante a crise do corona-vírus já 
que seu principal apoiador (United Emirates) 
cancelou todo o apoio em março de 2020. Por 
isso decidimos ajudar com a doação de cestas 
básicas para as famílias vinculadas ao Externato.

14

https://youtu.be/VCk1UMnx1jY
https://youtu.be/D2ZScm8Dgv4
https://youtu.be/le3BPDd9rWU
https://youtu.be/wfGDbGmQyaY
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Ajuda ao Externato São Francisco de Assis com contato com Cruz Vermelha

https://youtu.be/H8sKz7bU5ao

(Vídeo de agradecimento pelas cestas recebidas)

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Ajudar o Externato a poder receber ajuda da Cruz Vermelha 
de Aracaju.

Nenhum valor foi doado nesta ação já que as cestas foram 
doadas pela Cruz Vermelha

O Externato conseguiu receber 35 cestas básicas da Cruz 
Vermelha de Aracaju.

Vídeos:

O Externato São Franciso de Assis em Aracaju, Sergipe que é dirigida 
pela Irmã Mabel (fundadora do Instituto Dom) passava por 
dificuldades durante a crise do corona-vírus já que seu principal 
apoiador (United Emirates) cancelou todo o apoio logo em março de 
2020.

https://youtu.be/H8sKz7bU5ao
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Ajuda à Campanha de 700 Cestas Básicas da Paróquia Santa Rosa de Lima

https://youtu.be/inCjvRextfQ

(Vídeo de agradecimento)

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Ajudar uma única vez na campanha mensal de arrecadação
de 700 cestas básicas, da Paróquia Santa Rosa de Lima, que
beneficia uma comunidade menos favorecida em Sepetiba.

R$ 200

Conseguimos ajudar a campanha da Paróquia mesmo que 
neste mês a meta de 700 cestas não foi alcançado.

Vídeos:

Algumas Fundadoras do Instituto Dom frequentam e
conhecem bem os Coordenadores da Paróquia Santa Rosa de
Lima, na Barra. À pedido da Paróquia, decidimos fazer uma
pequena doação pontual para ajuda-los na arrecadação das
700 cestas básicas que mensalmente são entregues para a
comunidade menos favorecida de Sepetiba.

https://youtu.be/inCjvRextfQ
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Doação de 1 lata para a 
campanha do Pedrinho

https://youtu.be/sMU5XTXjHZU

(Vídeo de agradecimento)

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Doar o valor pedido pela Dora para ajudar na 
campanha do menino Pedrinho.

R$ 100

O Pedrinho conseguiu receber várias latas de leite especial 
que vão durar diversos meses.

Vídeos:

A Dora é uma conhecida do Instituto Dom. Ela é uma 
voluntária e também é fundadora de uma associação 
sem fins lucrativos na Barra da Tijuca, chamada Irmãos 
do Bem. Ela nos solicitou uma pequena ajuda de 1 lata 
de leite especial, para o menino Pedrinho, que é um 
menino intolerante a lactose e tem anemia. Seus pais 
estão desempregados durante a crise o corona-vírus e 
precisavam de ajuda.

https://youtu.be/sMU5XTXjHZU
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Doação de necessidades básicas para uma família 
menos favorecida de Rio das Pedras

https://youtu.be/Y_VFyfMHdxM

(Vídeo da mãe solteira Cicera pedindo ajuda)

História:

Valor doado:

Objetivo da doação:

Resultado:

Através do Grupo Jovem Marianos Vicentinos de Rio
das Pedras, com quem temos contato, recebemos o
pedido para ajudar uma única família menos
favorecida que estava pedindo ajuda de algumas
necessidades básicas para seus filhos.

Ajudar esta mãe solteira que tem dois filhos e
estava passando por necessidades durante a crise
do corona-virus. O video abaixo é o pedido de
ajuda da mãe que se chama Cicera.

R$ 120

Itens de necessidade básica foram doados 
para a Cicera e seus dois filhos

Vídeos:

https://youtu.be/Y_VFyfMHdxM
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Impacto Social
Jan – Jun 2020

Rio de Janeiro

Sergipe

22 famílias menos favorecidas 
impactadas diretamente 

15 famílias menos favorecidas 
impactadas diretamente
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Transparência Financeira
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Data: 30 / 06 / 2020

Rubrica Jan/2020 Fev/2020 Mar/20202 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020

Saldo em caixa -R$               -R$               R$ 0 2.604,74R$      1.888,31R$      1.038,31R$      2.752,12R$      

Doações RECEBIDAS              

de Apoiadores
-R$               -R$               3.046,74R$      846,72R$         160,00R$         2.383,81R$      

Doações FEITAS para     

famílias menos favorecidas
-R$               -R$               190,00-R$         1.228,00-R$      750,00-R$         410,00-R$         

Outras despesas * -R$               -R$               252,00-R$         -335,15 260,00-R$         260,00-R$         

* cesta bancária, Contabilidade, custos bancários.

-R$ 2.578,00 

-R$ 1.107,15 

R$ 2.752,12 

doaçoes feitas

outras despesas

em caixa

42,75%

17,20%

Distribuição das Despesas Realizadas de Jan a Jun e valor em Caixa em 30/06/2020

40,05%

Doações Recebidas*:  R$ 6.437,27

* Não está considerada a doação recebida 

referente a geladeira de R$ 1.400 já que o 

valor não passou pela conta bancária.
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Transparência Financeira

21
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Reconhecimento aos 
nossos Apoiadores

Aos doadores, apoiadores e mantenedores do

Instituto Dom, queremos dizer Obrigado. Sem

a sua ajuda, nenhuma ação de ajuda seria

possível. Abaixo estão nomes dos doadores

nos primeiros 6 meses de trabalho do

Instituto Dom.

1. Antonio Luiz de Oliveira Silva

2. Bernardo Alves Demetrio Ferreira

3. Chris Johnsson

4. Ermio Patrão

5. Gabriel Borsotto

6. José Jordão de Oliveira

7. Julia Magalhães Abdalla

8. Lucas Morgado

9. Luiz Jordão

10. Monick de Moraes dos Santos

11. Reinaldo Martins Correia

12. Renato Arouca Höfke Costa

13. Claudia Nery

14. Claudio Londres
22
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(continuado)

15. Adriano Londres

16. Christiano Londres

17. Luiz Roberto Londres

18. Rogério Pessoa Albuquerque

19. Scott Golde

20. Michael Gallegos

21. Monick de Moraes dos Santos

22. Josue M de Moraes

23. Antonio Fabio

24. Fernanda Bion

25. Adalberto Araujo

26. Jarl e Vera Johnsson

27. Marcos Veiga Magalhães

28. Carlos Veiga Magalhães

29. Louise Lobato

30. Pedro Paulo de Luna Melo

Nosso Muito Obrigado!

Reconhecimento aos 
nossos Apoiadores
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Como Ajudar o Instituto Dom

24

Existem várias formas de ajudar o Instituto Dom. Ajude-nos a ajudar famílias menos favorecidas!

Doação Bancária PagSeguro
(cartão de crédito parcelado)

PayPal
Seja um(a) 

voluntário(a)

Banco do Brasil (001)

Ag: 2909-2

C/C: 53454-4

CNPJ: 35.857.711/0001-61

O QR code abaixo 
redireciona ao 

PagSeguro

Você quer ser 
voluntário no 

Instituto Dom? 

Envie um email 
para nós...

institutodom.br@gmail.com

Clique no link para 
acessar nosso PayPal

www.oinstitutodom.org/doar

mailto:institutodom.br@gmail.com
http://www.oinstitutodom.org/doar
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Dados Básicos do Instituto Dom
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CNPJ: 35.857.711/0001-61

Diretoria:
Presidente: Karl Johnsson
Secretária: Mariana Jordão
Tesoureira: Ana Cristina Almeida

Conselho Fiscal:
Julia Jordão
Maria Mabel Melo
Carolina Jordão
Lívia Meira

Website: www.oinstitutodom.org

Instagram: www.instagram.com/oinstitutodom

Facebook: www.facebook.com/oinstitutodom

YouTube: https://tinyurl.com/y82cwpuj

Email: institutodom.br@gmail.com

Telefone: (21) 99692-9266

Endereço: (sem endereço físico no RJ capital)

http://www.oinstitutodom.org/
http://www.instagram.com/oinstitutodom
http://www.facebook.com/oinstitutodom
https://tinyurl.com/y82cwpuj
mailto:institutodom.br@gmail.com
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OBRIGADO


