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SOBRE NÓS
O Instituto Clélia Angelon atua com base no tripé:
direitos animais, direitos humanos e preservação do meio ambiente.
Desenvolvemos, criamos e apoiamos projetos ligados a essas causas,
sempre potencializando o respeito, a qualidade de vida e a igualdade por
meio do veganismo. Todas nossas iniciativas são pautadas nas ODS2030
(Objetivos do Desenvolvimento Sustetável)
Temos nossa energia focada em ações que levem a conscientização
humanitária para o respeito a todas as formas de vida. A nossa força motriz é
a consciência de que esses três pilares se relacionam profundamente,
criando uma coexistência harmônica.

Feira Vegana Solidária
Iniciativa pautada na “economia circular/colaborativa” conta com a
participação de pequenos empreendedores, ongs e artesãos. Em 2019
foram realizadas em TODOS finais de semana contando com
participação de 40 expositores beneficiados ao longo do ano.
Objetivo do projeto é promover e fortalecer a economia colaborativa,
gerar renda aos participantes além da divulgação de projetos sociais e
causas envolvidas, e o fortalecimento do trabalho artesanal e o
pequeno empreendedor, trazendo para nossa feirinha a reflexão sobre
a importância do consumo consciente, respeito e qualidade de vida.
Proporcionamos aos visitantes de aulas de yoga, aplicação de reiki nos
animais e oficinas diversas.

Teatro Solidário
Temos um compromisso de proporcionar acesso a cultura. Buscamos
diversas parcerias para conseguirmos acesso e envolver nossos
voluntários, parceiros além das crianças e adultos atendidos em nossos
projetos.
Em 2019 foram 24 espetáculos (infantil e adulto) e
aproximadamente 500 ingressos distribuídos, beneficiando
crianças e adultos com acesso gratuito ao teatro.

Mutirão Solidário
Promovemos mutirões com objetivo de apoiar santuários,
espaços naturais, outras ongs, abrigos, etc.
Objetivo da ação é engajar voluntariado com os projetos
envolvidos, difundir o trabalho coletivo como ferramenta de
transformação social e gerar oportunidade de diálogo entre
todos envolvidos: comunidade, assistidos e espaços.
Limpeza, organização dos espaços, pintura, plantio, etc são
algumas das atividades realizadas nos mutirões!
Em 2019 foram realizados 03 mutirões e 100 voluntários
envolvidos:
1- Mutirão Mata Ciliar
2- Mutirão no SAICA Estrela do Bom Jesus
3- Mutirão Animal Sente

Mutirão Solidário
Mutirão no SAICA Estrela do Bom Jesus
O SAICA Estrela do Bom Jesus é um abrigo que acolhe
crianças de 0 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.
Nossa ação fez parte da programação do “Dia das Boas
Ações”. Nossos voluntários realizaram um mutirão para
limpeza dos quartos, organização e limpeza da edícula e
cozinha, arrumação, separar lixo, deixar tudo bem bonito,
limpo e cheiroso.

Mutirão Solidário
Mutirão Mata Ciliar
Ação realizada dia 20 de julho que faz parte do projeto
"Mutirão Solidário".
Atividade fez parte da programação do “DIA DAS BOAS
AÇÕES” que acontece anualmente em mais de 100 países.
Nossos voluntários deram um verdadeiro show na pintura de
um grande recinto, moradia de uma leoa que foi resgatada
de maus tratos.

Mutirão Solidário
Mutirão no Santuário Animal Sente
Ação realizada no dia 29 de Setembro onde nossos voluntários
ajudaram a expandir a horta local com plantio de diversas mudas
de hortaliças, promoveram limpeza dos recintos, organização dos
materiais, plantio de orquídeas resgatadas e manejo dos animais
do santuário.

Projeto Comunidade Verde
Projeto de arborização para Comunidade Mandioquinha, um dos
projetos selecionado pelo Atados para participar do “Criadores de
Atos” e desenvolvido por voluntários do Instituto Clélia Angelon
sob nossa coordenação.
Co-criado juntamente com as lideranças da Comunidade
Mandioquinha que expressou desejos de ter um bairro mais verde,
foram plantadas 50 mudas de árvores e mais de 500 mudas de
hortaliças para criação de duas hortas comunitárias.

Dia das Boas Ações
Marcamos presença no evento de lançamento do “Dia das Boas Ações”
que aconteceu no dia 06 de abril no parque do Ibirapuera simultaneamente
em mais de 100 países.
Participamos com um pequeno stand para divulgação dos nossos projetos e
também oferecemos uma atividade de Eco-Game para os visitantes do
evento além de captarmos novos voluntários e buscar contatos com outras
ongs para possíveis parcerias futuras.

Inauguração da Brinquedoteca
Dia 1 de maio aconteceu nossa festinha de inauguração da
brinquedoteca com muitos sorrisos, pintura facial, cachorro quente
vegano, sessão cinema infantil, brincadeiras e muitos abraços.
Iniciativa beneficia 120 famílias da Ocupação centro Cultural São João
fez parte da iniciativa Criadores de Atos 2018 e foi co-criado com
participação ativa de 06 voluntários.

Da Horta Para a Mesa
Força coletiva envolvendo moradores do jardim Raposo Tavares envolvidas
e com apoio de nossos voluntários além de ongs e empresas parceiras!
Projeto que começou com revitalização de área verde, logo se transformou
em uma linda praça. Agora foi a vez de expandir a horta!
Foram mais de 200 novas mudas orgânicas plantadas, mutirão de limpeza
da praça, bate papo sobre cuidados com as abelhas, oficina com as
crianças, muitos abraços e sorrisos e a sensação de missão cumprida!
Ação realizada no dia 30 maio.

Pedal Ambiental
Em parceria com nossos parceiros do Pedal Voluntário e Ohquidea,
somamos forças para um passeio ciclístico e plantio de orquídeas no parque
Vila Lobos!
Foi um dia de trabalho coletivo em prol do meio ambiente, promoção da
qualidade de vida e mobilidade urbana, integração entre as pessoas, contato
com a natureza, prática esportiva, fortalecer voluntariado e o despertar para
valores sociais.
Resultado: além dos quilômetros pedalados foram muitos sorrisos e abraços,
despertar para valores sociais coletivos, conscientização e 20 orquídeas
plantadas! Sim, 20 orquídeas que foram resgatadas, recuperadas e plantadas
nessa ação.
Ação realizada em junho em comemoração a “Semana do Meio Ambiente”

Instituto Clélia Angelon na Semana Lixo Zero
Participamos da “Semana do Lixo Zero”, em atividade
realizada no Parque Chico Mendes em Osasco, no dia 24 de
outubro onde promovemos um bate papo com mais de 80
crianças sobre consumo consciente. Após o bate papo as
crianças foram divididas em grupos para conhecer horta e
compostagem do parque e participar de dinâmicas e
brincadeiras com temática sustentabilidade.

Oficinas
Organizamos oficinas como forma de captação de recursos e
promoção da qualidade de vida, boas práticas.
Em 2019 realizamos oficinas de produto de limpeza ecológico
para o SENAC e SEMASA, e também oficina sobre Panc´s
aproveitando espaço dos parceiros Biomangê e sede
Movimento dos Bandeirantes

Participação em Eventos
Em 2019 marcamos presença em diversos eventos e feiras para
divulgaro instituto, promover veganismo, sustentabilidade e os
direitos humanos.
Participação na Naturaltech, Bazar do Bem Possível, Bazar da
B3 e Bazar da Sansung.
Oportunidade para divulgação de nossos projetos sociais e
captação de recursos.

Palestras e Debates
2019 organizamos palestras e debates abordando temas que se
encaixam em nosso tripé.
Em comemoração do Dia Mundial Vegano organizamos no dia 31
de outubro um bate papo sobre direitos animais, nutrição e as
conquistas e desafios para o veganismo.
No Dia Internacional do Voluntariado, dia 05 de dezembro,
convidamos especialistas para debater sobre a importância do
voluntariado como ferramenta de transformação social. Todas
atividades gratuitas e abertas ao público.

