
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Alegria da Criança 



  

 

• Mensagem da Direção (G4-1) 

 

Durante esse ano de muitas dificuldades estivemos 

acompanhando ainda mais de perto a situação da nossa comunidade, 

foi um ano de superação, pois a cada dia aprendemos um pouco mais 

sobre o amor e a empatia ao próximo. Tivemos dores e sofrimentos ao 

ver tudo que aconteceu em meio à pandemia que tomou conta do 

mundo, mas a fé nos fortaleceu todos os dias e podemos seguir sempre 

com a mão estendida ao próximo. Podemos ver também o poder que 

temos em nossas mãos quando nos dedicamos a fazer o bem. Foi 

gratificante no final de tudo ver que em meio a tanto sofrimento nós 

conseguimos estar perto e ajudar a nossa comunidade. Isso para mim 

como presidente do Projeto Alegria da Criança é muito gratificante e 

ver o empenho de toda equipe para que isso fosse possível. 

 

 

Camila Cardoso da Costa Santos – Presidente  



  

 

• 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 site cidade 

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.  

Nossa população encontrasse em um cenário que necessita de 

muita atenção pela falta de investimento por parte do poder público 

em políticas públicas nas áreas de segurança. Uma pesquisa aponta 

que, levando-se em consideração apenas a taxa de homicídios 

dolosos, seis cidades cearenses estão entre as 15 mais violentas do Brasil. 

O levantamento é resultado de estudo do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). Caucaia ocupa o segundo lugar do 

ranking, em relação à média anual de homicídios dolosos e na taxa 

dessa média por 100 mil habitantes entre 2018 e 2020. 

Os desafios são inúmeros, pois além da violência temos os danos 

causados pelo período de pandemia que assolam a população dos 

países deixando as pessoas em vulnerabilidade social, emocional e 

econômica.  

  



  

 

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

 

Estamos utilizando pelo quarto ano consecutivo, o modelo global de 

Relato de Sustentabilidade, desenvolvido pela Global Reporting 

Initiative (GRI), em sua versão GRI-G4 Essencial.  

É importante seguirmos o compromisso da transparência nas ações e 

prestações de contas em nossa entidade, no intuito de fornecer um 

material fidedigno aos stakeholders (partes interessadas), a viabilidade 

de consultar tais demonstrações de dados, impactos e resultados, que 

permearam o ano de 2020. 

 

 

  



  

 

• 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.  

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. 

Doação em valores que são 

convertidos em cestas básicas. 

Responsabilidade social desenvolvido 

com Programa de voluntariado. 

Sistema de segurança alimentar 

através de doações de alimentos. 

Doações de cestas 

utilizadas em eventos.. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aliança de organizações nacionais e 

internacionais capacitadas na 

metodologia de boxe e esportes de luta. 

Modelo de financiamento coletivo em 

que a colaboração do público é 

potencializada por uma empresa ou 

instituição. 

Campanha de apoio emergencial para 

doação de gêneros alimentícios, 

material de higiene e limpeza. 

Doação de gêneros alimentícios, 

material de limpeza e higiene. 



  

 

 

 

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

 

 

 

 

a Jurema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missão: Promover o 

crescimento sociopolítico e 

cultural do público 

beneficiário: crianças, 

adolescentes, jovens e 

adultos da comunidade. 

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. 

 



  

 

• Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16)   

O Projeto Alegria da Criança teve em 2020 no seu grupo de 

colaboradores, 23 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Família Cuidadora 

Público alvo: 661 crianças de 

0 a 6 anos e seus cuidadores. 

Habilidades para a Vida 

Público alvo: 1.177 crianças e 

adolescentes de 6 a 14 anos. 

Qualificação Pessoal e 

Profissional 

Público alvo: 266 jovens de 15 a 

24 anos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Vestimos a camisa da Proteção Infantil 



  

 

• 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 34 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 2020: 

Apadrinhamento internacional 1.550 crianças inscritas 

Crianças apadrinhadas: 1.362 (percentual de 87,87%)  

 

Apadrinhamento internacional 554 crianças inscritas 

Crianças apadrinhadas: 299 (percentual de 53,97%) 

 

• Auditorias 

Anualmente o Projeto Alegria da 

Criança recebe a visita de uma empresa 

externa para auditoria contábil, 

respaldando a seriedade no uso de 

recursos destinados a execução dos 

programas e projetos desenvolvidos. 

Em 2020 a empresa Baker Tilly 

Auditores Independentes realizou a verificação analítica dos processos 

administrativos, financeiros e programáticos, obtendo parecer limpo. 



  

 

Colaboradores (G4-10)   

 

 

 

  



  

 

• Fornecedores (G4-12) 

Nossa organização estabelece processo de cotação junto aos seus 

fornecedores e prestadores de serviços buscando cumprir os requisitos 

gerais de: fornecimento de suprimentos, 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 

Nosso trabalho é pautado em diretrizes estabelecidas 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 humano, social e comunitário. Tecnologias 

desenvolvidas no ano de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brincando nos Fortalecemos para 

Enfrentar Situações Difíceis – Claves 

Brasil (Oficinas de prevenção a maus 

tratos e violência sexual). 

Aflatoun (Educação social e 

financeira para crianças). 

Luta Pela Paz (Aulas de boxe e artes 

marciais). 

Aflateen (Oficinas de 

empreendedorismo social e 

educação financeira para 

juventude). 

Rejudes (Oficinas para 

empoderamento e 

engajamento de jovens em 

espaços políticos e sociais). 

Animadores Comunitários 

(Capacitação de lideranças 

comunitárias). 

GOLD (Oficinas de mobilização social, 

concessão de crédito e 

desenvolvimento de negócios). 

Terapia Comunitária Integrativa 

(Rodas de acolhimento cujo respeito 

ao outro serve de instrumento de 

fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários). 

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). 

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). 



  

 

• Nossos atendimentos em 2020 

  

 

 

  



  

 

• NEM VÍRUS, NEM FOME: COMPAIXÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6474 
KITS COMPAIXÃO 

ENTREGUES 

7 
COMUNIDADES 

ATENDIDAS 

ITENS DE HIGIENE 

E LIMPEZA 

+15mil 



  

 

• Resultado de Finanças (G4-17)  

ENTRADAS ChildFund 

Brasil 

Outros 

Parceiros 

Total 

Projetos Sociais 981.988,00 0,00 981.988,00 

Presentes para 

Crianças 
263.642,00 0,00 263.642,00 

Doações 0,00 146.946,00 146.946,00 

Isenções Fiscais 0,00 91.068,00 91.068,00 

Outras 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.245.630,00 238.014,00 1.483.644,00 

SAÍDAS  

Projetos Sociais 770.480,00 0,00 770.480,00 

Presentes para 

Crianças 
227.831,00 0,00 227.831,00 

Colaboradores 379.725,00 0,00 379.725,00 

Isenções Fiscais 0,00 91.068,00 91.068,00 

TOTAL 1.378.036,00 91.068,00 1.469.104,00 
 

  



  

 

• Carta para o futuro 

 

Encontramo-nos em reflexão para a escrita de ‘Uma carta para o 

futuro’. Futuro este que em um piscar de olhos se torna presente.  

Que façamos de nosso futuro um presente para a humanidade, 

plantando hoje sementes que gerem além de esperança, respeito e 

tolerância. 

Nosso anseio é por humanidade.  

Um futuro onde não haja divisões, limitações, julgamentos, ‘pre-

conceitos’. Precisamos exercitar a empatia, sermos resilientes e 

persistentes. Resistir diante das adversidades, das pandemias, dos 

desgovernos e, sobretudo, diante do medo de fracassar. 

Sejamos fortes.  

Somos pontos de transformação. 

Acreditamos que a união de todos os pontos seja a chave para 

uma sociedade mais humana, justa, igualitária e sustentável. A Agenda 

2030 nos trouxe desafios para o vislumbre de um futuro melhor. Este 

futuro já está batendo em nossa porta e cabe-nos refletir: “teremos feito 

algo em contribuição a construção desse futuro?”  

Queremos carimbar nossa missão de mundo melhor.  

Nosso propósito é vivenciar atores sociais fortalecidos, com histórias 

de vida inspiradoras, vivendo em harmonia com seus pares e com o 

planeta, compreendendo nossa finitude e nosso compromisso de zelar 

para que as gerações futuras herdem o melhor de nós, numa evolução 

positiva ascendente.  

Acreditamos que o ‘paraíso’ existe e encontra-se dentro de cada 

um de nós.  

Quando aprendermos a 

compartilhar nossos talentos e 

sermos reconhecidamente 

valorizados por eles, teremos feito 

do nosso futuro o melhor presente 

de todos.  

  



  

 

• Depoimentos 

COLABORADOR: “Atuo a 7 anos no PAC e 

sou bastante grato a Deus pela 

possibilidade de puder contribuir de 

alguma forma com o desenvolvimento 

social/humano das famílias atendidas no 

município no qual resido. O engajamento 

e comprometimento de cada 

colaborador proporciona um ambiente 

prazeroso e satisfatório de se estar. 

Permitindo assim uma entrega maior e 

juntos alcançarmos os objetivos, e 

acreditar que sim, é possível proporcionar 

um futuro melhor por meio da 

transformação social para as crianças, 

jovens e famílias. Neste ano atípico que foi 

2020, os espaços da organização não 

foram os mesmos com a ausência das 

crianças/famílias, muitos desafios, mas 

como Família que somos, temos 

conseguido superá-los. Desejo que, tão logo, tudo isso passe e 

possamos ver a casinha cheia novamente.” 

Daniel Gustavo, 28 anos – Auxiliar Administrativo 

 

 

CRIANÇA INSCRITA: “Olá me chamo João 

Miguel e hoje venho falar desse tão lindo 

projeto no qual faço parte e sou apadrinhado. 

Venho em agradecimento. Estou muito feliz em 

poder falar dessa maravilhosa equipe pois 

cada um de vocês, provaram ser um elemento 

valioso e indispensável nessa tão dura 

realidade que estamos vivenciando mas que 

já estamos superando. O que vocês fizeram 

valeu muito a pena, doando com muito amor 

as cestas de alimentos para nós crianças 

carentes inscritas. Todos vocês estão de 

parabéns e merecem um sincero 

agradecimento. Obrigado.” 

Joao Miguel, 10 anos – criança atendida na organização. 

 



  

 

 

CRIANÇA INSCRITA: “Eu gosto muito de 

fazer as atividades porque eu gosto de 

sair de casa para se divertir, aprender 

coisas novas. Aqui na organização eu 

gosto de fazer informática e artes. É muito 

legal porque a gente se sente muito feliz. 

Ser uma criança que faz parte da 

ChildFund é muito bom.” 

Francisca Isabel Pereira Barros, 12 anos – criança 

atendida na organização. 

 

 

 

CRIANÇA INSCRITA: “Meu nome é Maria 

Sophia, eu gosto de participar da atividade 

do tio Erflem (estimulação sensorial), a gente 

pinta, brinca, pula e brinca com bambolês, 

faz quebra-cabeça. Eu gostei dos livros que 

eu ganhei.” 

Maria Sophia do Nascimento Gaiozo, 6 anos – criança 

atendida na organização. 

 

 

 

VOLUNTÁRIO/PARCEIRO: “Ser voluntário neste período de 

distanciamento social tem sido a melhor terapia que 

encontrei para colocar um ponto e vírgula no lugar do 

ponto final. É uma forma de me sentir vivo e enxergar no 

outro o motivo para continuar seguindo em frente, dia 

após dia. Convido vocês a contribuírem com suas 

habilidades e dons oferecendo seu tempo de acordo 

com sua disponibilidade em qualquer instituição que 

esteja ao seu alcance. Os principais requisitos são: Amor, 

Responsabilidade, Ética, Lealdade, Companheirismo e 

Respeito. A pandemia trouxe muitos desafios, cabe a nós 

nos reinventarmos para continuar apoiando uns aos 

outros através de ações positivas, criando e pensando 

em meios para continuar apoiando os parceiros 

comunitários.” 

Gutemberg Alves de Lira, – Head Coach / Gerente de 

Loja - Nike do Brasil - Voluntário. 



  

 

PARCEIRO: “A instituição Projeto 

Alegria da Criança foi a primeira 

ONG com a qual trabalhamos 

junto ao nosso projeto 3k = 1kg, 

que lançamos em dezembro/2020 

com o intuito de ajudar pessoas 

que passam por necessidades, 

especialmente no contexto de 

pandemia em que vivemos. O 

projeto consiste em doar 1 kg de 

alimento a cada R$ 3 mil reais 

investidos em um 

empreendimento imobiliário por 

parte dos nossos investidores. 

Dessa forma, a nossa estimativa 

era doar, ao final do período, UMA tonelada para diversas regiões do 

Brasil (Projeto Alegria da Criança foi beneficiada por tal ação). Em 

dezembro, na nossa plataforma a incorporadora CR Duarte estava 

realizando a captação de recursos para o lançamento e 

desenvolvimento de seu empreendimento Pop Caucaia, localizado na 

cidade de Caucaia/CE. Por conta disso e com a campanha 3k = 1kg 

arquitetada, resolvemos entrar em contato com diversas instituições 

filantrópicas da região na qual o empreendimento estava localizado. 

Depois de muitas pesquisas e ter entrado em contato com diversas 

instituições, escolhemos a instituição Projeto Alegria da Criança e fomos 

muito felizes na decisão. São pessoas muito profissionais, proativas, 

trabalhadoras e claramente com o desejo de fazer a diferença na vida 

das famílias que eles apoiam. Ficamos muito satisfeitos com o trabalho 

prestados por eles e ficamos extremamente felizes em saber que 

ajudamos diversas famílias que estão em necessidades. 

Recomendamos a instituição e confiamos nos profissionais que dela 

fazem parte. Um grande abraço e muito obrigado pela parceria feita, 

pessoal.” 

Gabriel Walker, – Coordenador de Marketing – URBE.ME - Parceiro. 

 

  



  

 

• 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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