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SOUL BILÍNGUE

RESUMO
FINANCEIRO*

R$
76.354,12

R$
70.577,02
despesas Soul
jan. a jul 2020

Receita Soul Bilíngue de
janeiro a julho de 2020

Saldo de 31/07/2020

R$ 22.546,12

Este relatório é um resumo das ações, do
impacto de atendimento e das finanças
da Soul Bilíngue no período de janeiro a
julho de 2020. Foi elaborado para prestar
contas a você que nos apoia, acompanha
nosso trabalho, é aluno, intercambista ou
ex-estudante. O mundo é nosso!

R$

16.769,02
Saldo

*Este relatório considera os saldos das contas do Banco do
Brasil (R$ 20.347,03) e do Paypal (R$ 2.199,09) em 31/07/20

31 DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITA SOUL BILÍNGUE
JANEIRO A JULHO DE 2020

R$
35.227,80

R$
6.592,80

R$
15.210,09

R$
9.938,43

R$
9.385

MATCHFUNDING BENFEITORIA
Edital conquistado pela Soul em que todo o recurso
arrecadado foi triplicado. A ação ocorreu durante o
início da pandemia.

CROWDFUNDING
Ação criada na plataforma Kickante. A maior parte
do recurso veio por meio de engajamento de
alunos Soul Bilíngue

INSCRIÇÃO PROGRAMA SOUL
Taxa de inscrição paga por candidatos que
inscreveram-se para a Soul Bilíngue, no primeiro e
no segundo semestres, no valor de R$ 25 cada. (no
entanto, as inscrições pagas via Paypal tiveram
dedução de R$0,96 em cada)

AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Rifas, venda de produtos Soul, eventos de
captação, etc.

DOAÇÕES PJ E PF

Pessoas físicas e juridicas que fizeram doações
para a organização social

DESPESAS SOUL BILÍNGUE
JANEIRO A JULHO DE 2020

R$
46.822

R$
13.416,49

PESSOAS
Contabilidade, assistência jurídica, coordenação de
mentores, coordenação de alunos, coordenação de
psicólogos, comunicação, professor de inglês,
diretoria, desenvolvedores de plataforma Soul aluno

ESPAÇO FÍSICO
Locação de espaço, luz, internet, aquisição de
mesas e cadeiras.

R$
3.524,00

PRODUTOS SOUL BILÍNGUE

R$
2.987,60

DESPESAS AÉREAS DE ESTUDANTE

R$
2.674,43
R$
1.152,50

Camisetas "The world is mine"

Passaportes e passagem aérea

EXTRAS

Cartório, correio, fretes e carretos, site,
materiais de escritório, materiais de higiene.

TARIFAS BANCÁRIAS
Taxas TED, manutenção da conta bancária, tarifa
de renovação.

ESTAMOS MUDANDO O MUNDO
A Soul Bilíngue é uma organização social que democratiza o acesso internacional a jovens de baixa renda.
A Soul oferece imersão de inglês, conexões internacionais com brasileiros no exterior e nativos da língua
inglesa, além de atendimento psicossocial e bolsas de estudo de inglês no exterior aos estudantes que
mais se destacam nas edições. A iniciativa já qualificou mais de 300 estudantes e levou mais de 10 jovens
de baixa renda para o sonho do intercâmbio, em países como Austrália, Canadá, África do Sul e
Inglaterra, com a ajuda de parceiros, como agências de viagem e escolas internacionais de inglês. A ONG
foi fundada em 2018 por Ariane Noronha aos 27 anos, depois que teve a vida transformada pelo
intercâmbio de babá nos Estados Unidos. Filha de manicure e de auxiliar de almoxarifado, Ariane é
formada em jornalismo e morou no exterior por 1 ano e meio.

244 ALUNOS
têm sido atendidos só neste ano pelo
programa Soul Bilíngue. No total, 184 deles
iniciaram o programa no segundo semestre
e permanecerão conosco até dezembro.

WWW.SOULBILINGUE.COM

59 ENCONTROS
ONLINE COM ALUNOS

Uma carga horária total de mais de 88
horas de aulas de inglês, planejamento
financeiro, debates sobre temas
diversos, entre eles racismo e
preconceito, workshop sobre carreira e
mercado de trabalho, etc.

35 PSICÓLOGOS VOLUNTÁRIOS
Iniciamos a segunda edição da Soul Bilíngue de
2020 com uma novidade: atendimentos
psicológicos para jovens com profissionais
voluntários chamados de "counselors" na
organização social. Cada psicólogo tem seu grupo
de alunos de até 6 pessoas com quem realiza
atividades quinzenais para discussões de temas

como falhas, frustrações, autocobrança, ansiedade,
depressão, autoconhecimento,empoderamento,
apoio familiar, além de acompanhamentos
individuais uma vez ao mês. O intuito é dar
suporte psicológico, acolhimento e promover um
espaço de troca e de aprendizado entre os
estudantes Soul Bilíngue.

NOSSOS PARCEIROS

WWW.SOULBILINGUE.COM

150 MENTORES
DE INGLÊS VOLUNTÁRIOS

São pessoas ao redor do mundo, com
habilidades no inglês e que ajudam os jovens
da Soul Bilíngue, vindos de escolas públicas, a
aperfeiçoarem o idioma e praticarem a
conversação em inglês. Há mentores
brasileiros, bem como nativos de países como
Estados Unidos, Barbados, Argentina, etc.

566 MENTORIAS
ENTRE ALUNOS E MENTORES DE FORMA ONLINE
Mentores em países como: Brasil, Estados Unidos, Canadá,
Portugal, Dinamarca, India, México, Panamá, Barbados,
Inglaterra, Bélgica, Austrália.

WWW.SOULBILINGUE.COM

FIQUE POR DENTRO!
PLATAFORMA SOUL
Com o intuito de trazermos cada vez mais transparência e revelar o
desenvolvimento individual de cada estudante - uma vez que disputam por
bolsas de estudo internacional - a Soul Bilíngue está construindo uma
plataforma online onde o aluno terá a possibilidade de acompanhar seu
progresso, fazer matches com mentores de inglês internacional e ainda ter a
chance de ficar visível para potenciais parceiros em busca de talentos.

VALE ALIMENTAÇÃO NA PANDEMIA

Dentre tantas mudanças e imprevistos em 2020, a Soul Bilíngue sempre
pensou nos alunos e em como ele encararia a pandemia. Com o intuito de
ajuda-los financeiramente numa época tão desafiadora, a diretoria da Soul
Bilíngue, em parceria com a Rede Gerando Falcões, providenciou 80 cestas
básicas digitais, que são cartões com saldo de 100 reais por mês, durante 3
meses, para compra de mantimentos no período de maio a julho.

21 INTERCÂMBIOS EM ESPERA

A Soul Bilíngue já enviou 12 alunos para o sonho do intercâmbio e ainda tem
21 estudantes programados para embarque entre 2021 e 2022. Muitos
deles tinham viagem prevista para 2020 mas, com a chegada da COVID-19,
os sonhos tiveram de ser adiados! No entanto, vamos nos esforçar ao
máximo com a ajuda de parceiros para zerarmos esse número e embarcar os
21 estudantes Soul para o tão esperado intercâmbio em 2021!

ONG DIVIDE LUCRO?

É sempre válido ressaltar que organizações sociais, diferente de empresas do 2º
setor, não dividem lucro. Ou seja, todo o recurso arrecadado é investido em
melhorias na própria instituição e as pessoas que trabalham na linha de frente, tanto
diretoria como prestadores de serviços, têm remuneração fixa mensal onde o salário
não varia de acordo com o fluxo de receita da instituição. É importante ressaltar que
pessoas que trabalham integralmente no terceiro setor precisam ser remuneradas.

