
 



 



 



2012 – 2015 

 

Os atendimentos Sociais ocorreram na Vila Basevi – Sobradinho II.  Foram oferecidas para as crianças e 

adolescentes aulas de informática, Laboratório de Informática, aulas de karate, Atividades recreativas 

e lanche. 

 

 

2016 -2017 

 

Apartir de 2016, o ISCR de forma continuada, permanente e planejada, passou a prestar assessoramento 

institucional e a oferecer programas de capacitação voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 

movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 

público da política de assistência social.  

 

O Instituto também começou a atuar na capacitação de jovens visando facilitar sua inclusão no 

mercado de trabalho. Por meio de serviços como o oferecido no Congresso ONLINE Nacional de 

Autoconhecimento para Alta Performance – CONAPAPE 

(www.congressodealtaperformance.com.br). 

 

 

2018 

 

Em 2018, depois do assessoramento a CRECHE TALITA CUMI, o Instituto ofereceu vários cursos 

onlines de capacitação para desenvolvimento pessoal e profissional para viabilizar acesso dos jovens em 

situação de vulnerabilidade social a conhecimentos que podem ter uma ação disruptiva no seguimento 

normal deles de parar os estudos para ajudar no sustento do lar, abrindo mão de qualificação 

profissional. A formação dos jovens ocorreu a distânica (online)  por meio do link: 

www.youtube.com/canalaltaperformance,  disponibilizado semanalmente, durante o ano todo para os 

jovens. Essa metodologia de EAD permitiu a esses jovens ter acesso à qualificação, que antes estava 

restrita as salas de aulas. 

  

 

2019/2020 

 

Cientes de que essa metodologia harmonizava com os novos padrões de comportamento das pessoas no 

mundo globalizado, o ISCR intensificou suas ações online, quebrando barreiras que impediam os jovens 

em situação de risco social de terem acesso a conhecimento de qualidade.  

 

Assumimos a importante missão de ajudar esses jovens a se qualificarem como pessoas e como 

profissionais.  

 

Essa nova forma de atuar do ISCR, se fortaleceu quando constatamos que os jovens deixavam de 

frequentar os espaços físicos de formação e de fortalecimento de vínculos que ofertávamos, por meio do 

nosso projeto de atendimento presencial, devido as dificuldades de conciliar com o primeiro emprego. 

 

Outra realidade que justificou nossa nova estratégia de ação é porque esses jovens não conseguem 

frequentar cursos e palestras presenciais por causa do alto custo para participar desses eventos de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

 

Para cumprir esse objetivo, o ISCR transmitiu conteúdos de diversas formas: aulas, palestras, 

infográficos, e-books, webinários, lives, entrevistas e cursos de desenvolvimento pessoal para jovens em 

situação de vulnerabilidade social. 

http://www.congressodealtaperformance.com.br/
http://www.youtube.com/canalaltaperformance


 



 


