ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS GESTORES 2018

Introdução

A Associação Criança Feliz apresenta o Relatório Anual de Atividades 2018, em
cumprimento ao que dispõe o Estatuto Social da Associação, art. 26, Inciso I, que determina
aprovação do relatório dos Administradores, em Assembleia Geral Ordinária, após o término
do exercício social, encerrando em 31 de dezembro de cada ano.
As informações deste Relatório têm como base as previsões estabelecidas no Plano
Anual de Gestão da Associação Criança Feliz (ACF). O planejamento anual visa atender as
finalidades estatutárias e as diretrizes do plano estratégico decenal, período 2010-2020. Este
texto relata, de forma sucinta, as atividades realizadas, a fim de cumprir com as metas, os
objetivos e as estratégias definidas.
Importante referir que a Diretoria da ACF se apoia no trabalho da Gestão Colegiada,
formada por 02 coordenadores e 01 gerente, responsáveis pela execução, monitoramento,
avaliação, bem como pela definição das ações internas e externas.
No ano de 2018 foi possível realizar diversas ações visando melhoria no atendimento
de crianças, adolescentes e familiares; na infraestrutura do atendimento e na formação dos
profissionais que atuam nas atividades.
Foram finalizadas as adequações do PPCI e liberação do Alvará do Corpo de
Bombeiros com validade até 2024.
Com a contratação da nutricionista foi possível fazer todas as adequações que a
vigilância sanitária exigiu para o setor de alimentação do SCFV.
Também em função das vulnerabilidades apresentadas pelos usuários houve a
necessidade de diminuir a quantidade de crianças nas turmas reduzindo de 30 para no máximo
25 em cada grupo sendo necessária a contratação de mais um educador social.
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A ACF esteve presente na comunidade caxiense de várias formas: conselhos de
direitos e de políticas, fóruns, rede de atenção à criança e ao adolescente, no alinhamento dos
serviços da proteção social básica e na política de formação de lideranças comunitárias.
Através da parceria com o COMDICA e Secretaria Municipal de Cultura foi
realizada a X Mostra Literária, ferramenta indispensável no processo de leitura e produção
textual para crianças, adolescentes e jovens que são atendidos pela Rede Proteção Social de
Caxias do Sul, participaram do projeto, crianças, adolescentes que foram atendidos nas
organizações governamentais e não-governamentais da Recria inseridos nos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos da Fundação de Assistencial Social, CASE e
CASEMI, garantindo aos mesmos o direito ao acesso a educação e cultura.
Outro ponto importante foi a seleção dos projetos nos editais: Criança Esperança da
rede Globo e Prêmio Itaú Unicef.

1. ATENDIMENTO DO PÚBLICO-ALVO
De acordo com o Estatuto Social, a ACF atende preferencialmente crianças, jovens e
famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme faixas etárias e características
descritas a seguir.
Tabela 1 – distribuição dos atendimentos
Programas

Serviço de
Convivência

Faixa etária

Crianças e
adolescentes de
06 a 15 anos de
idade
230

Quantidade de
atendimentos

Formação
profissional e
mundo do
trabalho
Adolescentes e
jovens a partir
de 15 anos de
idade
8

Atendimentos
familiares e
comunitários
Famílias e
comunidade

2.284

Tabela 2 – atividades realizadas com crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos de idade
Indicadores quantitativos
Atividades
Quantidade/ano 2017
Nº de refeições (café da manhã) SCFV
28.865
Nº de almoços SCFV
28.865
Nº de pré-jantas SCFV
28.865
Total de refeições no ano
86.595
Nº de participantes nas oficinas de
147
música (canto coral, flauta, violão e
percursão)

Quantidade/ano 2018
28.980
28.980
28.980
86.670
209
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Nº de participantes nas oficinas de teatro
e circo
Nº de participantes nas oficinas de
esporte e lazer
Nº de participantes nas oficinas de dança
Nº de participantes nas oficinas de jiujítsu
Nº de participantes nas oficinas de
literatura
Nº de participantes na oficina de yoga
Nº de participantes na oficina de crochê
Nº de participantes na oficina de
bijuteria
Nº de participantes na oficina de
culinária
Nº de apresentações artístico-culturais
Quantidade de acessos no telecentro
comunidade
Nº de participantes nas oficinas do
telecentro- Inclusão Digital
Quantidade de festas temáticas
Quantidade de passeios orientados e/ ou
visitas técnicas orientadas
Nº de participantes na escola de férias
Quantidade de capacitações e / ou
momentos formativos/ educativos

53

53

230

230

120
30

88
30

230

230

15
10
20

8
10
20

10

16

16
235

25
-

230

230

5
10

5
12

193
11

213
12

O quadro indica quantitativamente o que foi realizado no ano 2018. Estes números foram
obtidos através dos registros sistematizados no cotidiano de trabalho.

Tabela 3 - atendimento prestado às famílias e comunidade
Indicadores quantitativos
Atividades
Quantidade/ano 2017
Nº de atendimentos aos familiares e a
2.170
comunidade pelo Serviço Social e
coordenadora pedagógica
Nº de encaminhamentos para cursos
119
profissionalizantes (adolescentes)
Nº
de
efetivados
nos
espaços
13
profissionalizantes
Nº de visitas domiciliares
132
Nº de visitas institucionais
03
Nº de encontros de Convivência com as
34
famílias
Nº de reuniões de pais e do colegiado de
31
representantes da ACF (pais e

Quantidade/ano 2018
2.284

95
8
159
2
35
28
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adolescentes)
Nº de participação em reuniões com rede
socioassistencial

75

77

A ACF segue os critérios do Modelo de Excelência em Gestão (MEG). A principal
contribuição do MEG é o amadurecimento do modelo de gestão e a orientação do trabalho por
indicadores, possíveis de controle e verificação. A partir dos critérios do MEG desencadeia as
ações estratégicas, os planos de ação e controla/monitora os indicares qualitativos e
quantitativos.

2. EVENTOS
PRINCIPAIS EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA ACF EM 2018
Janeiro e Fevereiro: Programação Especial de Férias
Abril: Programação de Páscoa
Abril: 17º Homens na Cozinha
Maio: “14º Aniversário Feliz na Boutique Regina Bellini” em prol da ACF
Maio: 3ª edição do Bazar Mercado Feliz da ACF
Junho: Almoço de Aniversário 23 anos da ACF
Junho: “Nhoque Solidário” promovido pelo Intercity Hotel
Junho: 20ª Feijoada do Pulita
Julho: 2ª edição do projeto “Escritor na Comunidade”
Agosto: 16º Tá na Mesa com a ADCE
Setembro: Programação Especial da Semana Farroupilha
Outubro: Programação Especial alusiva ao Dia das Crianças
Novembro e dezembro: Programação Especial de Natal na ACF
Dezembro: Mostra de Talentos na ACF
Dezembro: Projeto “Árvore Solidária” promovida pelo Shopping Iguatemi Caxias;
Campanha natalina realizada pela DGSUL Chevrolet; Campanha de Natal da empresa
Florense.
Dezembro: Participação do Coral Herdeiros do Futuro no lançamento do novo uniforme do
SER Caxias.
Dezembro: 95º “Bom dia TI” do Trino Polo Caxias em prol da ACF
Dezembro: XI Premiação da Mostra Literária da Rede Recria
3. IMPACTO SOCIAL
As ações desenvolvidas pela ACF produzem impacto diretamente na vida de
crianças, adolescentes, jovens e nas famílias que vivem na região de abrangência. Os mais
significativos estão elencados a seguir:
a. Relações afetivas mais fortalecidas (familiares e comunitárias);
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b. Crianças e adolescentes mais participativos, críticos, conscientes, protagonistas e
proativos;
c. Melhora da autonomia, autoestima, na convivência social e nas relações familiares e
interpessoais;
d. Quebra de um ciclo de trabalho infantil;
e. Novas oportunidades frente às habilidades adquiridas;
f. Melhora na integração e respeito às diferenças;
g. Maior índice de frequencia escolar;
h. Aumento no tempo de permanência no sistema educacional;
i. Diminuição dos conflitos coletivos, a partir da ocupação dos jovens;
j. Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
k. Maior envolvimento, comprometimento e sentimento de pertença das famílias e da
comunidade para com o serviço da instituição.
Acompanha este relatório, no arquivo em anexo, o Parecer do Conselho Fiscal, que
aprova as contas da entidade no exercício de 2018.

Nos gráficos abaixo estão os percentuais de receitas e despesas 2018:
Total receita Ano 2017 – R$ 1.057.614,41
Total receita Ano 2018 – R$ 1.264.764,19
RECEITAS PRÓPRIAS

Apad.
Apad. 2019
Emp. de Atitude
Doações
Eventos
UNICEF
TOTAL

RECEITAS PRÓPRIAS
2017
333.052
0
36.423
116.638
38.345
0
526474,91

2018
522.053,32
-172.859,94
67.224,12
77.101,75
37.035,52
20.000,00
723.414,71
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Receitas próprias R$ 2017 R$ 524.457,91
Receitas próprias R$ 2018 R$ 723.414,71
Observação: Na rubrica apadrinhamento o valor de R$ 172.859,94 é referente aos boletos
do apadrinhamento que foram registrados no banco antecipadamente, porém a ACF deverá receber
os recursos somente em 2019.

RECEITAS PÚBLICAS

SMED
FMDCA
FAZ
FMAS
NFG
FIESPORTE
JECRIM
DEVOLUÇÕES
TOTAL

RECEITAS PÚBLICAS
2017
0
260.717
47111,48
206.417
4.239
14.672
0
533.156

2018
1.000,00
282.032,92
41.153,68
208.930,87
8.200,00
0
32,01
-1.775,12
541.349,48
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Receitas Públicas 2017 R$ 533.156,50
Receitas Públicas 2018 R$ 541.349,48

DESPESAS

DESPESAS
SCFV
ESCOLA INFANTIL
CRÊ-SER
ADMIN/PARCERIAS
TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS
TOTAL

2017
586.033
57.343
77.800
312.548
17.090

2018
598.800,50
0,00
57.242,37
356.727,45
21.153,79

1.050.815

1.033.924,11
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Despesas 2017 R$ 1.050.814,54
Despesas 2018 R$ 1.033.924,11

Resultado do Exercício 2017: (R$ 145.667,90)
Resultado do Exercício 2018: R$ 229.064,96
Observação: referente títulos apadrinhamento de 2019 R$ 172.863,11- Então no ano de 2018
fechamos com um saldo de R$ 56.201,85

Caxias do Sul, 03 de abril de 2019.

Liege Walderez Francisco
Presidente
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