Tudo que a gente divide
tem o poder de multiplicar.

Desde a sua fundação, em 1946, o Paiol Grande sempre foi sobre dividir.
Dividir experiências, dividir informação, dividir momentos e ensinamentos.
Em 1959 o único acampamento educativo virou uma Fundação,
e passou a exercer também muito forte sua vocação para multiplicar.
Multiplicar oportunidades, amizades, sorrisos, compartilhando ainda
melhor com a sociedade os resultados de uma idéia tão boa.
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O quê?

Queremos levar 1200 crianças por ano, entre 8 e 13 anos e em situação
de vulnerabilidade, bem como os coordenadores de entidades selecionadas,
para temporadas de 3 dias no Paiol ( 150 crianças a cada temporada ).
Queremos identificar, motivar e monitorar a formação de milhares de
jovens líderes comunitários nos próximos 20 anos para o papel de agentes
de desenvolvimento social nas suas comunidades e na sociedade.
Queremos que eles multipliquem o sentido do que aprenderam aqui,
criando um circulo virtuoso com o qual somos comprometidos.
Queremos ser e formar agentes da transformação.
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Como?

Educar Brincando é o nosso método.
Através do esporte, lazer, diversão e cultura, possibilitando uma
vivência de cidadania, solidariedade, ética, moral e convívio social.
Em gincanas, jogos educativos, dinâmicas de organização e cooperação,
nos chalés, no refeitório, nas áreas de lazer, no meio da natureza.
Desenvolvendo e se desenvolvendo, crescendo e se afirmando,
aprendendo e ensinando ao mesmo tempo.
Um trabalho que equilibra o comunitário e o individual,
uma proposta positiva, propositiva e fraternal.
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Onde?

Em São Bento do Sapucaí, no meio do verde, a 200 km
de São Paulo, de frente para um futuro melhor e mais brilhante.
Um lugar inspirador, ao lado da Serra da Mantiqueira, movido
pela hospitalidade, a preservação da sua natureza exuberante,
o incentivo à cultura e o cultivo responsável da agricultura.
É aqui que essas crianças, selecionadas por indicação de obras
sociais de entidades religiosas, fundações, institutos e prefeituras
municipais São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais vão se encontrar.
Aproximadamente 20% delas vão encontrar aqui o seu
potencial de multiplicadores, para se tornar agentes, líderes,
influenciadores, nas suas comunidades e nas suas vidas.
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Onde é que você
entra nessa história?

O Paiol é feito de pessoas.
E a sua pessoa, física ou jurídica, é parte fundamental em tudo isso.
É através do apoio e da parceria com empresas
que movimentamos essa roda e os nosso principais projetos.
É assim que o cliclo é sustentado, e se mostra sustentável.
Apresentado na Lei de Incentivo ao Esporte, o investimento social
é inteiramente deduzido do imposto pago, e usado para financiar
recursos humanos, hospedagem e alimentação, material esportivo,
uniformes, saúde, transporte e segurança e muito mais.
Nossa meta para 2016 é incluir 1200 crianças no projeto, e com
a sua participação seremos capazes para cumpri-la plenamente.
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Ser bom, cidadão, responsável,
e multiplicar o efeito disso nos outros.
O resto vem.

Venha para o Paiol.
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