RELATÓRIO
Outubro 2021 - janeiro 2022

APRESENTAÇÃO

Os últimos dois anos foram extremamente desafiadores dada a conjuntura
internacional imposta pelo COVID.
E foi nesse cenário que o projeto iniciou sua atuação.
Em breve complementaremos dois anos de projeto e não imaginavamos que
chegaríamos tão longe. Mesmo diante da situação imposta, o projeto se
manteve e tivemos diversos parceiros nesses meses e somos muito gratos por
isso.
Esse relatório busca apresentar os nossos principais resultados e agradecer a
todos que tem acreditado no projeto e contribuido para que ele se mantenha
VAMOS JUNTOS CONTINUAR DIMINUINDO A FOME NA CIDADE DE SÃO PAULO

com carinho, equipe sopão3

NOSSA HISTÓRIA

O projeto, sopão com carinho surgiu do desejo de uma família
em devolver a cidade de São Paulo o que lhes foi oferecido:
oportunidade. Os avós e pais do fundador do projeto chegaram
ao Brasil fugindo da Romênia na década de 1950 e encontraram
aqui uma cidade de braços abertos. Apesar disso, enfrentaram
muitos momentos de dificuldade e fome. Assim, logo que
começaram a se estabelecer, décadas depois, surge o interesse
de desenvolver um projeto profissional que pudesse atuar em
grande escala, melhorando o cenário da questão que tanto os
marcaram: a fome.
Para atingirmos nosso objetivo com excelência, firmamos uma
parceria com o Tenyad, uma instituição beneficiente
reconhecida que também atua na temática em São Paulo a
alguns anos.

COMO E ONDE ATUAMOS

O projeto Sopão com Carinho está localizado na Rua dos
Italianos, região central da cidade; perto da estação luz.
Somos parceiros do Tenyad (uma importante entidade
social da cidade) e juntos cuidamos de uma cozinha
profissional onde, diariamente, distribuímos as sopas e
outros itens de necessidade básica.
Qualquer pessoa pode passar e pegar a sopa, não sendo
necessário cadastro prévio.
Adotamos política de total transparência com envio de
relatórios regulares onde destacamos nossos números,
contabilidade e demais fatos marcantes.

entrega de
segunda a
quinta
feira no
período da
tarde

Entrega de
200/250 Sopas
no dia!
são
3.200/4.000
sopas por
Mês!

NOSSO IMPACTO

O QUE JÁ CONQUISTAMOS?
Em agosto de 2021 o projeto completou um ano. E
até então distribuímos cerca de:
40.000 sopas
5000 cestas básicas
2000 itens de higiene pessoal
1000 ovos de páscoa

Quais são as nossas metas?
O nosso principal objetivo é consolidar um grupo
conjunto que viabilize a perenidade de nosso
projeto. Para então podermos escalar e atender o
maior número de famílias em vulnerabilidade social.

COMO POSSO AJUDAR A ATINGIR AS
METAS?
Divulgue o projeto para os amigos familiares e
empresas parceiras, para que possamos ampliar o
nosso impacto.

NOSSA EQUIPE
Você sabia que o projeto sopão com carinho é composto por excelentes profissionais, para que nós possamos alimentar as pessoas que
precisam da melhor forma possível. Conheça alguns deles:

"Manter uma alimentação saudável e equilibrada é
primordial para a nossa saúde, pois ajuda na prevenção
de doenças, auxilia na diminuição da gordura corporal,
tendo forte influência não somente na saúde física,
mas também na saúde mental!!
E temos como aliada nessa rotina saudável, a sopa,
graças a seus diversos benefícios, como ajudar na
hidratação, evitar o desperdício de alimentos, é de fácil
digestão e o mais importante, é um alimento feito com
AMOR!"
Fernanda, nutricionista responsável pelo
cárdapio do sopão

"Eu gosto muito de participar desse projeto que é muito
importante. Muitas pessoas necessitam diariamente
dessa sopa, espero que o projeto siga atuando por
muitos anos."
Maria Rita, uma de nossas cozinheiras

COMO O PROJETO SE MANTÉM
O projeto se mantém a partir das doações feitas
mensalmente, em dinheiro ou em insumos, tanto de
pessoas físicas quanto jurídicas. Além disso, temos
uma parceiria com a instituição tenyad que nos
fornecem o espaço de atuação e nos ajudam na
administração do projeto.

A doação em dinheiro pode ser feita:
1.transferência bancária:
Banco Bradesco
AGÊNCIA: 1322
Conta: 259499-4
CNPJ: 69.127.793/0001-00
Beneficiário:
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE
ISRAELITA TENYAD - SOPÃO
OU

2. Paypal e pix:
só acessar o nosso site: https://sopaocomcarinho.com.br e clicar no botão "quero
ajudar"
Caso tenha interesse em doar insumos ou materias que compóe ou orçamento do
Sopão ou indicar algum fornecedor, entre em contanto conosco através do email:
comcarinhosopao@gmail.com, através do whatsapp: 1194169-1221 ou pela DM no
instagram: @sopaocomcarinho

ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2021 + JANEIRO 2022
TOTAL
182.213
ENTRADA

TOTAL
SAÍDA

134.206

*Em 30.01.2022 fechamos com um saldo positivo de 68.970
tipo de gasto

ALIMENTAÇÃO

DESCARTÁVEIS

outubo

25.803

0

novembro

18.396

2.955

dezembro

21.517

0

janeiro

Observações

19.295

Nosso custo com alimentação além de incluir os gastos com
as sopas distribuídas, inclui também os gastos quando
precisamos completar os itens de alguma ação extra, como
distribuição de cestas e outros itens)

2.335

A compra de descartáveis é feita uma vez a cada 2 meses
para conseguirmos desconto pela quantidade
O sopão conta com uma equipe que inclui: duas cozinheiras,
duas pessoas responsáveis pela entrega e uma nutricionista
- o valor pode variar caso tenhamos no mês açoes especiais
que levem mais tempo e /ou que precisem de mais
entregadores como a distribuição de cestas básicas.

PESSOAL

4.951

6.525

5.899

3.027

AGUA E ELETRICIDADE

2.158

1.849

1.456

1.559

OUTRAS DESPESAS

1.117

3.253

2.067

10.044*

TOTAIS

34.022

32.978

30.939

36.260

inclui os gastos com gás, internet, despesas financeiras,
manutenção, material de limpeza e reformas quando
necessário

*Em janeiro uma das nossas conquistas foi a compra de climatizadores e cameras + o serviço de instalção por isso o valor do item "outras despesas" está alto

CONQUISTAS E PRÓXIMOS PASSOS

Conquistas do TRIMESTRE
Fizemos algumas atualizações no nosso site. Que é
uma parceria com a Rbianco. Acesse:
https://sopaocomcarinho.com.br/#topo
Participamos do movimento #diadedoar,
intensificando a divulgação do projeto por meio das
redes sociais. Se ainda não nos segue, nos acompanhe
no ig: @sopao_comcarinho

Fechamos uma parceria com o o fotografo
@BrunoGiannelli para realização do vídeo de
divulgação do projeto, que também está em nossas
redes sociais
Fechamos uma parceria coma anylife que tem nos
ajudado na divulgação do projeto
Obras de redequação e melhora na nossa cozinha
como: instalação de cameras e climatizadores

O que queremos conquistar no proximo
trimestre
Aumentar nosso número de parceiros fixos,
especialmente para o fornecimento de alimentação
para reduzirmos o nosso custo
Campanha de crowdfunding para conseguirmos
distribuir 2000 ovos de páscoa

Parceiros
Nossa profunda gratidão a todos que estão nos ajudando a construir essa história

