CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Conectar
jovens
goianos de
baixa renda
com educação
de qualidade

Nosso objetivo

Conectar jovens
goianos de baixa
renda com educação
de qualidade
Geramos oportunidades para jovens de
escolas públicas com alto potencial
acadêmico que vão ingressar no ensino
médio.
Fazemos isso através de bolsas de estudos,
mentorias e networking, garantindo que
um jovem chegue tão longe quanto seu
potencial permitir, igualando ao máximo
as chances desses alunos àqueles que já
têm toda a rede de suporte necessário
para se desenvolver plenamente.
Selecionamos jovens que têm alto
potencial acadêmico e vontade de
impactar positivamente a sociedade.
Com isso, esperamos que esses jovens se
desenvolvam e retribuam a oportunidade
que tiveram para outras pessoas, fazendo
com que o impacto do Instituto no longo
prazo seja exponencial.

Talentos
precisam de
oportunidades
NOSSOS JOVENS

PARCEIROS

NOSSOS NÚMEROS

8
JOVENS

16
MENTORES

+40
VOLUNTÁRIOS

JOVENS SER TÃO GRANDE

"Meu sonho desde criança é trabalhar na educação. Sempre gostei de
crianças e quero trabalhar em sala de aula ajudando em escolas públicas de
comunidades carentes, dando uma educação de qualidade a quem não
tem a oportunidade. E o Instituto pode me ajudar a realizar meu sonho me
orientando o melhor caminho para alcançar meu abjetivo."

Maria Clara Assis Domingos
"Foi um começo emocionante: conheci muitas pessoas, fiz amizades
e a minha vida acadêmica simplesmente virou de cabeça para baixo.
Eu estou numa escola excelente (simbios) por causa do instituto e vou
participar de projetos na escola incríveis; daqueles que parecem só
existir em filmes. Em um ou mais meses, por exemplo, eu já vou pra
São Paulo para acompanhar a IYPT!"

Iago Jacob de Souza Ramos
Um dos meus maiores sonhos é conseguir passar no ITA e me sair bem em
olimpíadas científicas, com o instituto, tudo ficou mais fácil, pois agora
tenho uma boa base e auxílio para meus estudos com uma ótima escola.
Com a mentoria, tenho ainda mais apoio, pois recebo dicas e experiências
que ajudam muito nessa jornada."

Victor Alysson Rodrigues Santana

Para este ano, estabeleci como meta definir qual área de atuação me trará
maior realização pessoal. Meus mentores estão sendo essenciais nesse
processo, pois além de compartilharem comigo sua experiência. Apesar
de não saber com exatidão em qual área quero seguir, ainda tenho como
sonho ingressar em uma boa universidade estrangeira."

Cristal Borges Castro

Efeito multiplicador do
investimento social
Por que investir em educação
através do ISTG?

6X

Ao apoiar o Instituto Ser Tão Grande existe um efeito
multiplicador do investimento social em relação ao impacto que
uma doação feita de forma isolada teria.
Por exemplo, para cobrir todos os custos de um jovem durante
todo ensino médio, englobando escola (mensalidades, material
escolar e uniforme), curso de inglês e mentorias mensais, um
doador teria que desembolsar aproximadamente R$ 98 mil.
O Instituto oferece todos esses benefícios - e uma serie de outros
benefícios intangíveis - pelo valor de R$ 16,5 mil por jovem. Isso
representa um efeito multiplicador de 6 (seis) vezes o valor
investido.
Lembrando que pela sua estrutura administrativa totalmente
voluntária, todo recurso doado ao Instituto é 100% revertido
em benefícios aos jovens beneficiados.

Retorno sobre o
investimento social
TIR e VPL
É importante para qualquer projeto social calcular seu impacto
financeiro, mesmo sabendo que esse cálculo é limitado pois não
leva em conta externalidades positivas, como o retorno social
derivado das suas ações,
No Instituto Ser Tão Grande ainda estamos conseguimos projetar
o retorno usando as métricas financeiras mais utilizadas para se
mensurar a rentabilidade de um projeto,que são a Taxa Interna
de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL).

1. SELIC em Abr-2020 (Fonte: Banco Central)
2. Tempo de trabalho considerando início aos 25 e aposentadoria aos 65 anos
3. Salário medio de profissionais com curso superior no Brasil (Fonte: CAGED - Min. Trabalho)
4. Incremento de renda de profissionais graduados que cursaram ensino médio em escola privada
(Fonte: Pesquisa publicada pelo professor Naércio Menezes do Insper, dados PNAD-IBGE)

Histórico e
Perspectivas
Planejamento 2020
Iniciamos nosso segundo ano de atividades recebendo 7 novos
Jovens Ser Tão Grande, totalizando os oito beneficiados pelo
projeto até o momento.
Os estudantes passaram por um processo seletivo que durou 3
meses e teve 5 etapas. Ao todo foram 134 inscritos, o que
representa uma taxa de aprovação de 5,2%.
Dois desses novos jovens vêm de cidades do entorno de Goiânia,
apesar de estudarem na capital. E dos sete jovens, cinco estudam
em escolas particulares de Goiânia que estão entre as melhores
da cidade.
Estamos tendo muito sucesso do ponto de vista de processos e
organização, que se traduz em muito valor gerado aos jovens,
através da mentorias, painéis, troca de experiências e materiais
entre eles.

Objetivos para 2021
O processo seletivo para o próximo ano começará mais cedo.
Nossa meta é, pelo menos, duplicar o número de inscrições e
aumentar a barra na seleção, incluindo uma etapa adicional no
processo. Para isso vamos antecipar o início das inscrições para
junho - no ano passado começamos em agosto.
Estamos buscando fechar novas parcerias com escolas, cursos de
inglês e plataformas de ensino online para baratear ainda mais o
custo das bolsas e poder ampliar nosso alcance.

Esperamos captar R$ 200 mil reais para financiar
o apoio a 12 novos jovens em 2021.

Apoie essa causa!
Fale com os responsáveis
pela captação de recursos

ISMAEL CAVALCANTE
Dir. Presidente

DANIEL MORTONI
Dir. Administrativo

DANIEL AMARAL
Conselheiro

KARLA OLIVEIRA
Voluntária

SAIBA MAIS SOBRE O
INSTITUTO EM:
@institutosertaogrande
http://institutosertaogrande.org

Clique para doar,
aposte no futuro!

