ONG NOSSO LAR

RELATÓRIO SOCIAL
Trimestre Abril-Maio-Junho 2021

ONG NOSSO LAR
• A Organização Não Governamental Nosso Lar é uma entidade filantrópica,
sem fins lucrativos, que desde 2000 atua na promoção e proteção dos
direitos e do exercício da cidadania de crianças, adolescentes, jovens e
famílias em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade social,
residentes no bairro Tiradentes e comunidades adjacentes, no município
de Juazeiro do Norte. A organização conta com 11 colaboradores e tem
como objetivo contribuir para o fortalecimento da cidadania e
empoderamento de crianças e jovens, a partir do desenvolvimento de
estratégias para enfrentamento a situações de risco pessoal e social. Como
principal ferramenta a instituição faz uso de processos formativos que
considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir significados
e fazer sentido das suas histórias, atuando crítica e colaborativamente na
sociedade.
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Projetos Sociais
Para que tenhamos êxito no propósito da proteção social básica, trabalhamos dentro de 3 eixos programáticos:
PROJETO 1 – Comunidade Fortalecida, Sociedade Protetora.
*Público beneficiário – Crianças, adolescentes e famílias
Objetivo: criar mecanismos para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, com foco na proteção integral de
crianças e adolescentes, numa perspectiva de construção de ambientes mais acolhedores e saudáveis para o desenvolvimento.
Atividades desenvolvidas: Reunião com grupos de Famílias, Oficinas para construção de PPI, rodas de Terapia Comunitária
Integrativa, Oficinas de arte e cultura, Oficinas de esporte e recreação e Oficinas de Educação Social e Financeira.
PROJETO 2 – Sustentabilidade Econômica
*Público beneficiário - Jovens e Mulheres
Objetivo: Apoiar o alcance do direito a sobrevivência de jovens e mulheres que sofrem por ocasião da falta de oportunidades
no mercado de trabalho, garantindo o aumento de possibilidades de emprego e renda por meio de suporte e treinamento para
acesso ao mercado de trabalho; orientação vocacional, cursos profissionalizantes; encaminhamentos para oportunidades de
emprego; participação e acesso a crédito para investimento em micro empreendimentos, dentre outros.
Atividades desenvolvidas: Oficinas de arte e cultura, Oficinas para construção de PPI, Oficinas de esporte e recreação, rodas de
Terapia Comunitária Integrativa, Oficinas de Educação Social e Financeira, Oficinas de Corte e Costura e Horta Agroecológica
Comunitária.
PROJETO 3 - Juventude: Cidadania e Protagonismo Social
*Público beneficiário – jovens
Objetivo: Contribuir para o fortalecimento da cidadania e empoderamento de jovens, a partir do desenvolvimento de
estratégias para enfrentamento a situações de risco pessoal e social. O projeto foca, especificamente, na consecução de ações
que estimulem à participação ativa e o fortalecimento de espaços de convivência que favoreçam o diálogo, o protagonismo, a
construção de novos conhecimentos para o desenvolvimento de competências e habilidades que apoiem o jovem em suas
escolhas de forma consciente.
Atividades desenvolvidas: Oficinas de arte e cultura, Oficinas para construção de PPI, Oficinas de esporte e recreação, rodas de
Terapia Comunitária Integrativa, Oficinas de Educação Social e Financeira, Comitê Jovem.

• MISSÃO: Fomentar o desenvolvimento social e humano de crianças e
adolescentes, por meio de um processo contínuo de formação da
cidadania, oportunizando aos mesmos, o crescimento livre e
consciente de suas responsabilidades a fim de que se tornem
cidadãos responsáveis.
• VISÃO: Empoderamento social a partir de ações positivas em prol de
uma sociedade ética, justa e igual para todos.
• VALORES: Desenvolvimento humano e social, Ética, Respeito,
Promoção do exercício da cidadania, Transparência, Autonomia,
Protagonismo, Compromisso com o objetivo da instituição.

Apresentação de contas - receita
• VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
Abril de 2021
RATEIO: R$ 000,00
SORTEIO: R$XXXX,XX
Maio de 2021
RATEIO: R$ 287,62
SORTEIO: R$XXXX,XX
Junho de 2021
RATEIO: R$ 275,23
SORTEIO: R$XXXX,XX

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR

Abril, Maio, Junho de 2021
DESPESA 1: Arroz / Quantidade 55 Kg / ...................Valor R$ 239,71
DESPESA 2: Macarrão / 60 pacotes / ........................Valor R$ 156,00
DESPESA 3: Frango / 16 Kg /
........................Valor R$ 167,14

Registros e anexos
• Espaço livre para inserir fotos dos projetos, ações, beneficiados,
atividades, etc, que a instituição julgue ter relação com as despesas
enumeradas no trimestre.

OBRIGADO!
MARCA DA INSTITUIÇÃO

