FRENTE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CARENTE

RELATÓRIO SOCIAL
Trimestre Outubro, Novembro e Dezembro de2021

Apresentação da instituição
• Escreva aqui uma breve descrição do objetivo da sua instituição. Cidade em que
atua, público que atende, número de pessoas ou projetos assistidos, número de
colaboradores, missão, visão e valores.
A FACC – Frente de Assistência à Criança Carente é organização não governamental de direito privado sem fins lucrativos, atua na cidade Fortaleza, e
alguns municípios do estado do Ceará. Atende crianças, adolescentes e seus familiares e surgiu a partir da necessidade na comunidade, da existência de
programas que promovessem a inclusão e cidadania de crianças, adolescentes e jovens e suas famílias, contribuindo no fomento para a construção de
estratégias para enfrentamento das adversidades a que são expostos diuturnamente em seu cotidiano. Foi constituída por lideranças do bairro, que
percebendo essa necessidade decidiram organizarem-se buscando financiamento de projetos através de doação e submetendo - se a editais de
financiamento com foco no atendimento social e garantia de direitos de populações de comunidades em vulnerabilidades social e de direitos. Atende
cerca de 200 indivíduos de forma direta e cerca de 500 de forma indireta, através de Programas/ projetos sociopolíticos com atividades culturais,
advocacy e promoção e Controle Social, para tanto conta com a participação de 26 (vinte e seis) colaboradores, que atuam voluntariamente em duas
frentes, liderança comunitária e diretoria e 07 (sete) profissionais que compõem a gestão e equipe técnica. A OSC tem como missão, oferecer um
trabalho social que gere impacto positivo em âmbito pessoal e comunitário de pessoas em situação de vulnerabilidades os valores da organização são:
•

Educação para a vida (Formação Humana e Cidadã);

•

Respeito;

•

Solidariedade Social

A FACC tem como visão, ser referência de trabalho social, voltado para as causas humanitárias e contribuir na construção de uma cultura de paz social,
através da transformação e melhoria da condição de vida de seus atendidos.

Apresentação de contas - receita
• VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
Outubro de 2021
RATEIO: R$ 399,24
SORTEIO: R$ 0,00
Novembro de 2021
RATEIO: R$ 0,00
SORTEIO: R$ 0,00
Dezembro de 2021
RATEIO: R$ 779,88
SORTEIO: R$ 0,00

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR
Outubro de 2021
DESPESA 1: CAGECE COMP 09/2021 -

Quantidade – 01

Valor R$

DESPESA 2: VIVO - COMP 09/2021 - Quantidade – 01 Valor R$

218,33

156,37

DESPESA 3: ENDURANCE GROUP -REF SITE - Quantidade – 01 Valor R$

24,54

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR
Novembro de 2021
DESPESA 1: Descrição - Valor R$XXX,XX
DESPESA 2: Descrição - Valor R$XXX,XX
DESPESA 3: Descrição - Valor R$XXX,XX
DESPESA 4: Descrição - Valor R$XXX,XX
DESPESA 5: Descrição - Valor R$XXX,XX

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR
Dezembro de 2021
DESPESA 1: ENEL - PAGAMENTO DE LUZ REF 11/2021 -

Valor R$

394,97

DESPESA 2: CAGECE - PAGAMENTO DE AGUA REF 10/2021 - Valor R$

218,05

DESPESA 3: VIVO - TELEFONE E INTERNET REF NOV/2021 -

166,86

Valor R$

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.

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

