
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Alegria da Criança 



  

 

Mensagem da Direção (G4-1)  

 

Mais um ano de muito trabalho e realizações para celebrar. Durante estes 33 anos 

de atuação do Projeto Alegria da Criança na comunidade, atribuída a atenção e ao 

acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade, sentimo-nos confiantes na 

certeza do impacto na transformação e empoderamento do nosso público atendido, 

visando a este ter o protagonismo necessário aos desafios cotidianos do contexto 

contemporâneo em nossa sociedade. 

Com a participação da Diretoria, voluntários e colaboradores capacitados e 

participativos, podemos fornecer uma melhor qualidade na prestação do serviço social 

acessível aos nossos associados diretos. É com esse pensamento que trilhamos o nosso 

futuro em agir qualitativamente pelo o bem-estar das pessoas envolvidas em todos os 

processos e engajamento, na proposta de se sentirem parte e responsáveis pela 

Organização Social Projeto Alegria da Criança.   

 

Camila Cardoso da Costa Santos – Presidente 

Francisca Julia da Silva Moura – Vice-Presidente 

Mandato 2019 a 2021 

  



  

 

Contexto Comunitário (G4-2)  

 

O Distrito de Jurema apresenta uma área de 

17.027 Km² com 129.276 habitantes, é pertencente 

ao município de Caucaia no estado do Ceará. Nosso 

município, segundo dados do IBGE 2019, possui 

área territorial de 1.223,246 km², uma população 

estimada de 361.400 pessoas, e IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, dados 

2010) de 0,682.  

Equiparando aos anos 

anteriores sobre o cenário 

local, constatamos em 

nossas escutas por meio de 

ferramentas de diagnósticos de 

desenvolvimento comunitário participativo, o 

desconforto presente em relação à violência urbana em 

todas as faixas etárias ouvidas. A ineficácia de política 

pública na área de segurança projeta o temor diário, 

presente no cotidiano da população. O Ceará chegou a 

ter quatro cidades com a maior taxa de homicídio do 

Brasil no ano anterior. Caucaia e a capital Fortaleza são duas 

dessas cidades. 

Apesar deste cenário aterrador, a Grande Jurema apresenta uma 

expansão significativa no acesso ao comércio e serviços. A Avenida Dom Antônio de 

Almeida Lustosa sobreleva como sendo a via que mais dispõe de 

opções para compras em lojas de roupas, calçados, 

alimentos, supermercados, frigoríficos, lotérica, 

shopping, agência bancária, serviços de gráfica, 

manutenção de equipamentos elétricos e 

eletrônicos, autopeças, depósito de construção, 

cartório, dentre outros. 

  



  

 

Sobre o Relato de Sustentabilidade (G4-28, G4-30, G4-32)  

 

Estamos utilizando pelo terceiro ano consecutivo, o modelo global de Relato de 

Sustentabilidade, desenvolvido pela Global Reporting Iniciative (GRI), em sua versão 

GRI-G4 Essencial.  

Mostramos porque é importante seguirmos no compromisso da transparência do 

trabalho realizado. Consideramos essencial trazer aos stakeholders (partes 

interessadas), a viabilidade de consultar tais demonstrações de dados, impactos e 

resultados, que permearam o ano de 2019. 

 

  

Premiação Excelência em Gestão de Projetos Sociais de  
Organizações Parceiras do ChildFund Brasil  

 

Fortaleza-CE 
Setembro/2019 

 



  

 

Perfil da Organização (G4-3; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8)    

 

Fundada em 09 de maio de 1986, com a razão social Projeto Alegria da Criança, 

localizado à Av. Nova Alvorada, 416, Marechal Rondon, Jurema, 

Caucaia/CE, a Entidade teve sua criação inicialmente voltada 

para atender uma política do Fundo Cristão para 

Crianças (antiga CCF que hoje se chama ChildFund Brasil 

– Fundo para Crianças), por celebração de parceria 

estratégica passa a receber recursos financeiros, 

suporte de assessoria técnica e formativa na missão 

da promoção do desenvolvimento local, atendendo as 

famílias carentes da comunidade.  

Nossa área de atendimento corresponde aos 

seguintes bairros: Conjunto Marechal Rondon, Parque 

Potira I e II, Parque Guadalajara, Km 14 e Esplanada do 

Araturi.  

PROGRAMAS E PROJETOS 

 

Nossos objetivos e metas: 

 Desenvolver as competências familiares para o 

fortalecimento dos vínculos e promoção de ambientes 

seguros e saudáveis. 

 Fortalecer os mecanismos comunitários 

de proteção à criança, e articulação com os serviços 

sócios assistenciais e da saúde. 

 Estimular as habilidades de crianças e 

adolescentes para uma educação de qualidade. 

 Favorecer 

práticas educativas para o 

despertar de uma 

consciência crítica e cidadã. 

 Promover a 

capacitação técnica-profissional dos 

jovens e facilitar a inserção no mercado 

de trabalho. 

 Fortalecer com os jovens a compreensão 

da construção de projeto de vida como 

ferramenta de autodesenvolvimento. 



  

 

Nessa caminhada de trabalho mantemos parcerias valorosas que fortalecem nossas 

alianças de atuação na comunidade. O ChildFund Brasil – Fundo para Crianças, 

organização social de referência na gestão e execução de projetos relacionados ao 

sistema de apadrinhamento nacional e internacional, é nosso mantenedor principal. 

Outros parceiros potenciais também se unem na nossa causa contribuindo de forma 

essencial. São eles:  

 

  

Parceiro no investimento da gestão administrativa, 
financeira e programática. 

Coopera na cessão do espaço para as atividades 

afastadas da nossa sede. 

Fortalecimento comunitário e doações através 
do banco de alimentos. 

Doação de gêneros alimentícios. 

Responsabilidade social 
desenvolvido com Programa de 

voluntariado.  

Aliança de Organizações Nacionais e 
Internacionais capacitadas na metodologia da 

cultura de paz nos esportes de luta. 

Sistema de segurança alimentar e 
nutricional através do banco de alimentos. 



  

 

Ideologia: Missão, Visão, Valores (G4-56)    

 

 

 Missão  

Promover o crescimento sociopolítico e 

cultural do público beneficiário: 

crianças, adolescentes, jovens e 

adultos da comunidade da Jurema. 

 

 

 

   

  Visão  

Ser uma Organização com reconhecido 

potencial sociopolítico e cultural, no 

âmbito municipal e estadual, 

conquistando novas parcerias e 

contribuindo no desenvolvimento 

comunitário através da participação cidadã 

crítica, consciente e autônoma do público 

beneficiário até 2028. 

 

 

 

 

 Valores  

Respeito, Organização, Solidariedade, 

União, Educação, Responsabilidade, 

Conquista, Compromisso e Seriedade. 

  



  

 

 (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16)  Gestão

O Projeto Alegria da Criança teve em 2019 no seu grupo de colaboradores, 24 

profissionais engajados na estratégia de trabalho do Plano Anual Operacional em 

parceria com o ChildFund Brasil – Fundo para Crianças.  

Os projetos realizados durante o ano foram as seguintes: 
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crianças de 0 a 5 anos e 
seus cuidadores 

 Crianças e adolescentes 
de 6 a 14 anos  

Jovens de 15 a 24 anos  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vestimos a camisa da Proteção Infantil 

 

 

Política de Proteção Infantil Interna Trabalho Permanente de Proteção de 

Crianças e Adolescentes 

Convenção da ONU dos Direitos 

das Crianças - 1989 
Constituição da República Federativa 

do Brasil - 1988 

Lei 8.069 de 13/07/1990 Lei 12.852 de 05/08/2013 PNAS / NOB RH - 2004 

Nosso referencial 



  

 

Governança (G4-24; G4-34)   

O Projeto Alegria da Criança é constituído por um corpo diretor que rege a 

representação legal jurídica organizacional. Os principais responsáveis pela Governança 

da organização são sua Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Gestora Social e Assistente 

Administrativo. 

As propostas programáticas são monitoradas e avaliadas junto ao Parceiro 

principal ChildFund Brasil – Fundo para Crianças. Através da assessoria da Unidade de 

Campo Fortaleza/CE e da matriz em Belo Horizonte/MG, são informados em relatórios o 

atendimento acordado conforme o Plano Operacional Anual.  

 

Apadrinhamento de Crianças 

Atuando há 33 anos na mediação de 

um sistema de apadrinhamento eficiente e 

alicerçado na criação de vínculos entre 

crianças e suas famílias com patrocinadores 

nacionais e internacionais, dentro de uma 

sólida parceria com o ChildFund Brasil e 

alinhado à padrões internacionais de 

Salvaguarda Infantil, mantemos o seguinte 

cenário de atendimento em 2019: 

 

APADRINHAMENTO ESTRANGEIRO 
  1.594 crianças inscritas 

  1.354 crianças apadrinhadas / 84,94% 
 

 

APADRINHAMENTO BRASILEIRO 
  376 crianças inscritas 

  239 crianças apadrinhadas / 63,56% 

 

Auditorias 

Anualmente passamos por Auditoria Contábil 

Externa legitimando a transparência e seriedade do 

investimento de recursos destinados a execução dos 

programas e projetos desenvolvidos. 

Em 2019, fomos auditados pela Baker Tilly 

Auditores Independentes com a verificação analítica 

dos processos administrativos, financeiros e 

programáticos, obtendo Parecer Limpo. 



  

 

 (G4-10) Colaboradores

  

 

 

 

  



  

 

 (G4-12) Fornecedores

O Projeto Alegria da Criança preza por uma relação transparente, íntegra e de 

parceria com seus fornecedores e prestadores de serviços, e por isso, estabelece 

relacionamentos profissionais éticos e isentos de favorecimentos. 

Nossa Organização requer que seus fornecedores e prestadores de serviços 

passem por processos de cotação e cumpram requisitos gerais de fornecimento de 

suprimentos, tais como: fabricação/distribuição de produtos e prestação de serviços em 

atendimento a legislação, normas e exigências dos Órgãos Públicos em vigor, 

garantindo conformidade e qualidade dos materiais, serviços e equipamentos; a prática 

de preços competitivos; bom atendimento com segurança, objetividade, transparência 

e pontualidade. 

 

Políticas e Procedimentos 

Visando o balizamento de nossas ações para o atingimento de metas e objetivos 

alinhados à nossa causa, pautamos nosso trabalho seguindo também as diretrizes 

constantes nos Critérios de Elegibilidade do Sistema de Apadrinhamento do ChildFund 

Brasil, Política de Proteção e Salvaguarda Infantil, Política de Compras, Política de 

Queixas, Política Ética para com Crianças, Política de Prevenção a Emergências. 

 

  



  

 

Tecnologias Sociais 

As tecnologias sociais são metodologias de trabalhos estudadas e desenvolvidas a 

partir de experiências cujo objetivo volta-se para o desenvolvimento da sociedade. É 

classificada como social quando se propõe a atuar sobre um problema social.  

Em 2019 desenvolvemos as seguintes tecnologias sociais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brincando nos Fortalecemos para 

Enfrentar Situações Difíceis – 

Claves Brasil  

(Oficinas de prevenção a maus 

tratos e violência sexual). 

218 crianças de 6 a 14 anos 

Aflatoun  

(Educação social e financeira para 

crianças). 

78 crianças de 10 a 14 anos 

Luta Pela Paz  

(Aulas de boxe e artes marciais). 

199 crianças e adolescentes      

de 6 a 14 anos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Aflateen  

(Oficinas de empreendedorismo 

social e educação financeira para 

juventude). 

78 jovens de 15 a 24 anos 

Rejudes  

(Oficinas para empoderamento e 

engajamento de jovens em 

espaços políticos e sociais). 

96 jovens de 15 a 24 anos 

Animadores Comunitários 

(Capacitação de lideranças 

comunitárias). 

60 voluntários  

(líderes de famílias acima de 24 anos) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOLD  

(Oficinas de mobilização social, 

concessão de crédito e 

desenvolvimento de negócios). 

21 adultos  

(líderes de famílias acima de 24 anos) 

 

Terapia Comunitária Integrativa 

(Rodas de acolhimento cujo 

respeito ao outro serve de 

instrumento de fortalecimento de 

vínculos familiares e 

comunitários). 

184 jovens e cuidadores acima 

de 15 anos 

Casinha de Cultura  

(Espaço de encontro e convivência 

inclusivo, que respeita a 

diversidade, que propicia a 

interlocução e ação conjunta, o 

brincar, a autoestima, por meio da 

valorização da cultura local e 

aproximação entre gerações). 

419 pessoas em média no ano 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Desempenho de Projetos Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bons Tratos em Família  

(Oficinas visando ajudar as 

famílias e encontrar-se de uma 

maneira especial e, em forma de 

jogo, descobrir e pensar juntos as 

histórias familiares, conhecer-se 

melhor, desenvolver habilidades 

de comunicação, encontrar novas 

formas de expressar afeto, 

aprender a valorizar a 

singularidade de cada integrante, 

construindo dia a dia, a cultura 

dos bons-tratos). 

549 pessoas em média no ano 

 



  

 

Resultado de Finanças (G4-17)    

 

ENTRADAS ChildFund Brasil Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais 559.888 0,00  559.888 

Presentes para Crianças 237.445 0,00  237.445 

Doações                   0,00 2.061 2.061 

Isenções Fiscais 0,00  87.780 87.780 

Outras 0,00  3.297 3.297 

TOTAL 797.333 93.138 890.471 

SAÍDAS    

Projetos Sociais 108.050 5.358  113.408 

Presentes para Crianças 268.733 0,00  268.733 

Colaboradores 380.650  0,00 380.650 

Isenções Fiscais 0,00 87.780,00 87.780 

TOTAL 757.433 93.138 850.571 

 

 

Visão de Futuro 

O Projeto Alegria da Criança assume seu papel como espaço de fomento à livre 

expressão e incentivo à autonomia crítica e consciente de cada ator social que aqui se 

identifique e comprometa. 

Acreditamos que todo ser humano é capaz de transformar nossa sociedade, 

através de uma prática assegurada no comprometimento. Ana Maria Araújo Freire, em 

seu livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis, lançado em 2000, nos fala que “a distância 

entre o sonho e a realidade é um espaço de luta de criação”. 

Com a constante busca de novas parcerias que comunguem conosco dos 

mesmos pensamentos e ideias, pensamos ser possível fortalecermos como espaço de 

criação e co-criação de talentos, sonhos, histórias e muitas transformações a níveis 

familiares e comunitários, atuando principalmente no fortalecimento de vínculos e na 

proteção das crianças e adolescentes como sementes de um futuro mais igualitário para 

todos. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Depoimentos 

Francisca Francineide  , mãe do Davi Lucas

“Olá, sou Francineide, mãe do Davi Luca. Sou 

uma das famílias beneficiadas com o 

apadrinhamento do Projeto Alegria da Criança 

(ChildFund Brasil). 

Meu filho tem uma madrinha muito atenciosa 

e carinhosa. As cartinhas que recebemos são 

cheias de carinho e preocupação com meu 

filho e nossa família. O projeto nos oferece 

várias oficinas para nossas crianças, meus 

filhos já participaram de curso de informática, 

brincar livre que meu filho de 5 anos gosta 

muito. 

A madrinha do Davi sempre esta nos enviado 

lindas cartinhas. É muito bom poder responder 

cada uma destas cartas, pois recebemos muito 

carinho e podemos mandar todo nosso carinho 

através destas cartinhas. É como se fossemos uma verdadeira família. 

Obrigado ao projeto e aos padrinhos por nos oferecer tantas coisas como essa relação 

criança e padrinhos. Obrigado à todos que colaboram para isso acontecer.” 

 

Leandro de Lima Nascimento  
jovem aluno das aulas de karatê. 
 

“As atividades mudaram em vários aspectos 

minha maneira de pensar como a sociedade é, 

maneira de agir, respeitar as pessoas, fazer o que 

é certo, ter respeito acima de tudo. Aprendi a 

conter o espírito da agressão. Eu não brigo mais 

hoje. O karatê me ajudou nisso, ser sincero e ter 

palavra de honra.  

Aqui tem várias pessoas legais, pessoas que lhe 

respeitam, pessoas que lhe ajudam com tudo que 

você precisa, não deixa faltar nada. Tenho muitas amizades aqui com os instrutores. 

Toda criança merece isso! As crianças que são tímidas e tem medo de falar, isso é todo 

um processo delas aprenderem a conviver na sociedade e superar isso.” 



  

 

Kátia Xavier  

Educadora de VCP  

Vínculo Criança Padrinho. 

 "Trabalho no projeto alegria da 

criança a pouco mais de 4 anos e 

fazer parte dessa organização é 

muito gratificante para mim. Antes 

de ser educadora social, fui criança e 

jovem inscrita no sistema de 

apadrinhamento e com a ajuda dos 

padrinhos participei de vários cursos e oficinas que me ajudaram a ser a pessoa que sou 

hoje. Como educadora do Vínculo Criança Padrinho posso observar através de cada 

cartinha trocada entre as criança e os padrinhos as relações de amor, carinho e gratidão 

que ambos tem. Poder observar a alegria das crianças em participar das oficinas na 

organização e o carinho que expressão para com toda a equipe do projeto é uma 

alegria, pois as crianças fazem questão, quando chegam a organização ir nos procurar 

apenas para dar um bom dia ou boa tarde é na maioria das vezes essas palavras vem 

acompanhadas de um abraço carinhoso. Presenciar e visualizar essa relação de carinho 

e ver que o apadrinhamento, oficinas e cursos estão fazendo a diferença na vida das 

criança e família é muito gratificante.”  

 

Guilherme Nascimento Moreira  

Jovem do grupo JUVENTUDE PAC 

“Eu passei a ser um jovem que se 

preocupa bem mais com a minha saúde, 

com a saúde do outro e do mundo, e 

passei a ver o mundo como o meu lar, no 

qual eu devo ter um cuidado enorme. 

Minhas relações com as pessoas se 

tornou mais compreensiva, pois passei a 

ver não só o meu lado, mas o lado das 

pessoas também. Comecei a tentar ver o 

porquê elas eram diferentes de mim.  Eu 

mudei bastante desde o tempo que 

passei no projeto. Mudei como pessoa, 

como jovem. Eu consigo ver o mundo 

como o meu lar e não só um lugar 

qualquer onde eu vivo.” 

 



  

 

Sumário 

(G4-1) Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização (p. ex.: diretor-

presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da 

sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade.   

(G4-2) - Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 

 (G4-3) - Relate o nome da organização.  

(G4-4) - Relate as principais marcas, produtos e serviços.  

(G4-5) - Relate a localização da sede da organização.  

(G4-6) - Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as suas 

principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes para os tópicos de 

sustentabilidade abordados no relatório. 

(G4-7) - Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 

 (G4-8) - Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores 

abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 

 

(G4-9) - Relate o porte da organização, incluindo:  

Número total de empregados;  

Número total de operações;   

Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações do setor 

público);   

Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor 

privado); 

Quantidade de produtos ou serviços prestados.    

(G4-14) - Relate como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução. 

 (G4-15) - Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 

econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.  

(G4-16) - Liste a participação em associações (p. ex.: associações setoriais) e organizações nacionais ou 

internacionais de defesa em que a organização:  Tem assento no conselho de governança  Participa de 

projetos ou comissões;  Contribui com recursos financeiros além da taxa básica como organização 

associada;  Considera estratégica a sua participação Isso se refere principalmente à participação como 

associada do ponto de vista da organização; Isso se refere principalmente à participação como associada 

do ponto de vista da organização. 



  

 

(G4-17) - Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos 

equivalentes da organização. Relate se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras 

consolidadas ou documentos equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório. 

 (G4-24) - Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. 

(G4-28) - Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações apresentadas. 

(G4-30) - Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). 

 (G4-31) - Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. 

(G4-32) - Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o Sumário de Conteúdo da GRI 

para a opção escolhida (veja as tabelas abaixo). Apresente a referência ao Relatório de Verificação 

Externa, caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação. Embora a GRI recomende o uso de 

verificação externa, essa recomendação não constitui um requisito para que o relatório esteja “de 

acordo” com as Diretrizes. 

(G4-34) - Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de 

governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de 

decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais. 

(G4-56) - Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como 

códigos de conduta e de ética. 
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