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Mensagem dos Diretores e de São Luis Orione
Ao apresentar este Relatório Anual, queremos aqui salientar a alegria de mais um ano vencido. Entre tantos percalços e dificuldades, conseguimos dar continuidade ao nosso projeto de Melhoria em qualidade de vida aos nossos moradores/acolhidos. É sempre motivo de festa e comemoração o cumprimento de uma etapa, pois como todos sabemos, as dificuldades foram muitas, sobretudo no que diz respeito a questão econômica que impacta de forma direta o dia-a-dia do Pequeno
Cotolengo. Lutamos, buscamos e vencemos ao lado de todos os colaboradores, benfeitores e amigos.
Viver os passos do nosso fundador, não é tarefa fácil e a confiança na Divina Providência se
faz necessária a cada dia nas pequenas e nas grandes obras, onde o trabalho e a busca diária se faz
necessário. Dizia nosso fundador: “salvar sempre, salvar a todos, à custa de qualquer sacrifício, num
holocausto redentor”.
E esta é nossa meta: salvar a todos que batem a nossa porta e que aqui encontram morada,
carinho, aconchego. Cumprindo sempre nossa missão de acolher, cuidar, incluir.
A você que fez parte desta história neste ano, fica o nosso agradecimento. E aqueles que se
sentiram fora do nosso projeto, o momento é agora. Venha participar conosco e fazer parte desta
grande instituição, onde a caridade e o amor ao próximo se fazem presente. Que nosso fundador,
São Luis Orione continue nos incentivando.
“AVE MARIA E AVANTE”!
Pe. Renaldo Amauri Lopes – Gestão 2015

“Numa época de materialismo, de ambições terrenas e de dinheiro, queremos ter o propósito, portanto, com a proteção da
virgem Maria, de enxugar muitas lágrimas, de elevar as mentes e
os corações até aquele Bem que não é terreno, único que pode
encher e satisfazer sozinho o coração do homem”. São Luis Orione

São Luis Orione
Fundador do Pequeno Cotolengo
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Missão, Visão e Valores
Missão
Melhorar a qualidade de vida proporcionando inclusão social à pessoa com deficiência múltipla.
Visão
Ampliar o impacto social pelo atendimento humanizado e inclusivo.
Valores
- Fé
- Promoção Humana
- Caridade
- Transparência
- Compromisso

50 anos como referência no Paraná

Desde 1965 o Pequeno Cotolengo atende pessoas com deficiências múltiplas em situação de
vulnerabilidade. São pessoas que perderam suas referências familiares e encontraram em nossa instituição, seu novo lar, sua nova família. A iniciativa que deu origem ao Pequeno Cotolengo remonta
a 1959 quando Dom Manuel da Silveira D’Elboux, então arcebispo de Curitiba, visitou a Pequena Obra
da Divina Providência, na Itália. Seis anos depois desta viagem o Pequeno Cotolengo foi fundado e
em 1971 iniciaram os atendimentos a 25 meninas com deficiência intelectual, algumas com deficiências físicas, em situação de abandono. O trabalho, único no estado, cresceu. O primeiro pavilhão, que
acolhia as meninas, a casa das religiosas e todas as áreas de apoio necessárias – onde hoje se encontra o Lar Santa Teresinha – foi a semente para que hoje, cerca de 15 mil m² de área construída estejam
a serviço das pessoas com deficiências múltiplas. Novas especialidades na área de saúde surgiram,
centenas de voluntários aderiram à causa, outra centena de empresas e organizações abraçaram o
Pequeno Cotolengo. O carinho e a atenção de tantas pessoas foram os cuidados necessários, para
que a semente plantada pela Divina Providência se tornasse hoje esta grande árvore, onde, como
dizia São Luis Orione, virão pousar os mais necessitados.
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O Pequeno Cotolengo Hoje
O Pequeno Cotolengo é referência em
acolhimento, saúde, educação e qualidade de
vida para pessoas com deficiências múltiplas
no Paraná. A qualidade de vida se torna visível
no ambiente familiar gerado em nossas casas
lares e em nossos grandes lares, que forma
uma grande família de mais de 1200 pessoas!
São atualmente 201 moradores, que recebem
todos os meses o carinho de mais de 400 voluntários, os cuidados de mais de 300 funcionários e a caridade de dezenas de religiosos que passam pela casa e a visitam anualmente.
Esta qualidade de vida é concretizada através dos três acessos oferecidos para estas pessoas
com deficiências múltiplas: acolhimento, saúde e educação. Estes são os três pilares sobre os quais o
Pequeno Cotolengo desenvolve hoje seus trabalhos, na busca pela qualidade de vida e inclusão. Todas as ações, nestas três linhas de trabalho, são realizadas dentro de nossa estrutura.
No primeiro acesso, o acolhimento, o Pequeno Cotolengo Paranaense conta com cinco grandes lares e sete casas lares em funcionamento, dividindo entre si os públicos masculino e feminino,
conforme o grau de complexidade das deficiências múltiplas. Entre os lares estão dois femininos, Lar
Maria de Nazaré e Lar Santa Terezinha, primeiro pavilhão construído pela instituição; dois masculinos, Lar Divina Providência e Lar São Francisco; e um grande lar misto, o Lar Anjo da Guarda, que
acolhe, principalmente, crianças e adolescentes com os quadros de maior complexidade. Contamos
nestes espaços com equipes de enfermagem, auxiliares de enfermagem e atendentes, além de uma
equipe de zeladoria, que juntas são as responsáveis diretas por garantir qualidade de vida e por proporcionar um clima familiar para todos os acolhidos.
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Para que possamos oferecer o acesso à saúde, mantemos em nossa organização uma equipe
técnica com 13 diferentes especialidades: clínica médica, enfermagem, equoterapia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, nutrição clínica, psicologia, psiquiatria, serviço social, odontologia e terapia ocupacional. Além de atenderem, em alguns casos, diretamente nos grandes lares, esta
equipe tem como ferramentas de trabalho as salas e equipamentos disponíveis em nosso Centro de
Habilitação/Reabilitação, que conta com o apoio de diversas instituições de ensino superior no fortalecimento e intensificação dos atendimentos às pessoas com deficiências múltiplas acolhidas.
Por fim, o terceiro pilar oferecido pelo Pequeno Cotolengo garante que as pessoas acolhidas
tenham acesso a um dos direitos básicos: à educação. Através da Escola Pequeno Cotolengo de Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial, uma parceria com o Governo do Estado do
Paraná, com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, permite que mantenhamos diversas atividades pedagógicas como alfabetização, estimulação visual e sensorial, artesanato, esporte, musicalização, entre outros. Especial destaque é dado ao Projeto Coro Cênico, que reúne dezenas de pessoas
acolhidas para a iniciação em técnicas teatrais e musicais para a interpretação de diferentes peças
artísticas. Hoje o Coro Cênico Pequeno Cotolengo é apoiado pela Lei Rouanet de Incentivo a Cultura,
através do Ministério da Cultura. Com patrocínio da Volvo do Brasil e da Mili já realizou três diferentes espetáculos, com mais de 25 apresentações e público superior a 17 mil pessoas em quatro municípios.
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Resultados
Neste campo serão apresentadas as informações referentes aos resultados das ações de
cada uma das gerências ao longo de 2015.

Acolhimento e Serviço Social
O trabalho de acolhimento do Serviço Social é à base das principais ações do Pequeno Cotolengo. Sua origem vem da necessidade constatada em 1965, de uma instituição no Estado do Paraná,
que pudesse acolher e oferecer assistência social para pessoas com deficiências múltiplas e comprometimento neurológico.

Serviço Social
O Setor de Serviço Social foi implantado na instituição em 1986. As principais demandas
atendidas pelo Serviço Social são:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Observações individuais junto aos moradores, a fim de registrar suas maiores necessidades e
solicitar atendimentos médicos e de enfermagem, visando o seu bem-estar;
Transferência de moradores para outros abrigos, respeitando os critérios de deficiência e
idade, a fim de disponibilizar vagas para outras pessoas com deficiência que se encontram na
fila de espera;
Supervisão de estágio de Serviço Social, tendo em vista a formação profissional e a ampliação
de conhecimento;
Atendimentos e acompanhamentos nos óbitos de moradores;
Realiza avaliação dos pedidos de acolhimento, encaminhados pela Fundação de Ação Social
de Curitiba (FAS), pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), de
instâncias do Poder Judiciário e de órgãos municipais de outras cidades do Estado do Paraná;
Atendimento e esclarecimento dos pedidos de vaga, através de orientações, momentos de
escuta e devolutiva formal aos órgãos competentes;
Internamentos hospitalares, realizados por motivos cirúrgicos e clínicos, nos quais são realizadas visitas e acompanhamentos aos tratamentos solicitados;
Avaliação e autorização de saída dos moradores com madrinhas, padrinhos e familiares;
Reuniões multidisciplinares, com a presença dos profissionais da saúde, educação e reabilitação;
Organização da documentação civil dos moradores, garantindo a eles seus direitos constitucionais e atendendo as normas judiciais;
Habilitação e manutenção dos Benefícios de Prestação Continuada dos moradores.
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Acolhimento – Grandes Lares
Para realização deste trabalho de acolhimento, o Pequeno Cotolengo conta hoje com cinco
grandes lares e cinco casas lares. Os cinco grandes lares são divididos em lares femininos: Maria de
Nazaré e Santa Teresinha; lares masculinos: São Francisco e Divina Providência; e um misto de maior
complexidade, o Anjo da Guarda. Abaixo listamos as principais características de cada lar.
•

Lar Anjo da Guarda: com capacidade
para 36 pessoas e 81% do lar ocupado. O perfil dos moradores do lar
Anjo da Guarda é composto por crianças, adolescentes e adultos de ambos
os sexos com paralisia cerebral e comprometimentos neurológicos diversos, com ou sem uso de traqueostomia e/ou gastrostomia, totalmente
dependentes. A maioria deles é disfágico, ou seja, apresenta dificuldade de
deglutição e tem necessidade de alimentação pastosa. Muitos não verbalizam, apresentam limitação de interação e 98% deles fazem uso da cadeira de rodas. Para atendimento
a estas pessoas, o Lar conta com enfermeiras, auxiliares de enfermagem, atendentes, zeladoras, e uma fisioterapeuta exclusiva. Sua infraestrutura oferece às pessoas acolhidas
um hall de entrada; um quarto de observação para os casos de agravamento no quadro
de saúde; uma sala multidisciplinar para atendimentos de profissionais da área da saúde
e educação; uma sala para procedimentos de enfermagem; uma sala de estar com televisão; e quatro quartos coletivos com banheiro, divididos em quarto para crianças, traqueostomia, sonda de gastrostomia e o último para adolescentes e jovens.

•

Lar Santa Teresinha: com capacidade para 40 pessoas e 100% do lar
ocupado, o perfil dos moradores do
lar Santa Teresinha é composto por
jovens e adultos do sexo feminino,
com paralisia cerebral e deficiência
intelectual severa, algumas com
cognitivo preservado e total dependência de terceiros para cuidados
essenciais. 60% fazem uso de cadeiras de rodas, necessitando de apoio
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por tempo indeterminado. Para atendimento a estas pessoas o Lar conta com enfermeira,
supervisora, auxiliares de enfermagem, dezesseis atendentes e duas zeladoras. Sua infraestrutura oferece às pessoas acolhidas uma sala de procedimentos de enfermagem; uma
sala de coordenação para procedimentos administrativos; uma sala de estar com televisão; com capacidade para 23 pessoas com total dependência, cadeirantes; uma sala especial, com capacidade para 17 pessoas, com grave comprometimento intelectual, de deambulação e sem domínio de limites; cinco dormitórios coletivos com banheiros; uma sala
para atividades pedagógico-escolares e um banheiro para colaboradores.
•

Lar Maria de Nazaré: com capacidade para 45 pessoas e
111% do lar ocupado, o perfil dos moradores do lar Maria de Nazaré é composto por mulheres adultas, com deficiência intelectual moderada e severa, paralisia cerebral e comprometimento neurológico, muitas com boa
verbalização. 10% das moradoras necessitam de cadeiras
de rodas. Para atendimento a estas pessoas o Lar conta
com enfermeiras, auxiliares de enfermagem, atendentes
e zeladoras. Sua infraestrutura oferece às pessoas acolhidas um hall de entrada; uma sala de procedimento de
enfermagem; uma sala de coordenação administrativa;
duas salas de estar com televisão; uma copa com refeitório para refeições das moradoras; cinco quartos coletivos com banheiros; uma rouparia e duas salas de aula.

•

Lar São Francisco: com capacidade para 24 pessoas e
100% do lar ocupado, o perfil dos moradores do lar é composto por homens adultos, entre 20 e 40 anos, com paralisia cerebral, múltiplas deficiências, comprometimento neurológico grave, ocasionando dificuldade de socialização por
conta do alto grau de comprometimento, sendo totalmente dependentes de suporte para as atividades básicas.
98% dos acolhidos dependem de cadeiras de rodas. Para
atendimento a estas pessoas o Lar conta com enfermeira,
oito auxiliares de enfermagem, atendentes e zeladoras. Sua
infraestrutura oferece às pessoas acolhidas uma sala de estar ampla com televisão e acesso ao pátio externo; um refeitório com copa para realização das refeições dos acolhidos; uma sala para higiene com banheiro; sete quartos coletivos com banheiros; uma sala para procedimentos de enfermagem; um salão de beleza completo, compartilhado
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também com moradores de outros lares, quando necessário; uma sala de coordenação,
para atividades administrativas; duas salas para desenvolvimento de atividades pedagógico educativas; duas rouparias; um banheiro para visitantes e um banheiro para colaboradores.
• Lar Divina Providência: com capacidade para 30 pessoas e 100%
do lar ocupado, o perfil dos moradores do lar é composto por homens entre 20 a 50 anos, com deficiência intelectual severa, com
comprometimento neurológico, dependente para atividades da
vida diária, independente para deambulação, necessitando de monitoramento constante. Para atendimento a estas pessoas o lar
conta com enfermeira, auxiliares de enfermagem, atendentes e zeladoras.
A rotina dos grandes lares se inicia com a troca de plantão entre
as equipes, sempre às 07h, com repasse das informações relevantes
sobre os moradores. No início da manhã os moradores são conduzidos para a higiene. É dada prioridade àqueles moradores com consultas e exames agendados, seguindo os demais moradores a
mesma rotina para higienização. Realizam estes procedimentos as atendentes, sempre que necessário, com o auxílio das auxiliares de enfermagem, conduzidos através da ambulância própria juntamente com acompanhantes, os que permanecem após a primeira refeição aguardam receber os
atendimentos dos profissionais de acordo com as agendas nas salas de atendimentos. A frequência
na Escola Especial é assídua. As principais refeições são realizadas no Lar.

Acolhimento – Casas Lares
Nos grandes lares, anteriormente apresentados, estão acolhidos a maioria dos moradores do
Pequeno Cotolengo. No entanto, a instituição também mantém em funcionamento as casas lares,
projeto realizado há mais de dez anos e que oferece maiores possibilidades de desenvolvimento e
autonomia para as pessoas acolhidas, com deficiências mais moderadas.
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•

Casas Lares: com capacidade para seis pessoas em cada
casa, em um total de cinco casas ativas e 100% das vagas
ocupadas, possui faixa etária que varia entre 20 a 50 anos,
com deficiência Intelectual leve e moderada, independência e autonomia para ações diárias, com boa socialização,
porém necessitando de direcionamentos e orientação permanente. Possuem bom desenvolvimento no aprendizado,
com verbalização e compreensão preservada. Necessitam
de monitoramento constante, em especial, quanto às dietas alimentares. Dentre as cinco casas ativas, quatro são femininas e uma é masculina. Para atendimento a estas pessoas as casas lares contam com
uma coordenadora, doze atendentes e uma enfermeira.

•
A rotina das casas lares difere das rotinas nos grandes lares, em especial, por conta do maior
nível de independência. Nestas casas os moradores acordam às sete da manhã para a higiene pessoal
e o café da manhã para que, na sequência, se dirijam aos atendimentos terapêuticos e/ou a escola.
Destes moradores, 13, além de participarem das atividades da Escola Pequeno Cotolengo, também
são inseridos no ensino regular fora da instituição, através do EJA (Ensino de Jovens e Adultos).

Colônias de férias
Anualmente o Pequeno Cotolengo também promove no litoral do Paraná a Colônia de Férias
com os moradores acolhidos. No mês de janeiro, um grupo de moradores se reveza em períodos de
cinco dias em uma casa mantida pela instituição na cidade de Guaratuba. Esta Colônia é aguardada
ansiosamente pelos moradores, como ponto alto de entretenimento oferecido no período das férias.
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A Colônia de férias do Pequeno Cotolengo deste ano também foi realizada no mês de Janeiro,
com a participação de todos os moradores e tem por objetivo proporcionar aos moradores momentos de muita diversão e lazer preenchendo os momentos ociosos do período de férias escolares.
Atividades diversificadas e lúdicas foram programadas, como brincadeiras, oficinas, música,
pintura, modelagem, entre outras. Foram planejadas e realizadas preferencialmente em ambientes
abertos, variados e cuidadosamente organizados.
Com alegria e dedicação a equipe de saúde (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas) recebe os participantes da Colônia, propiciando a eles momentos de
muita descontração e enfatiza os objetivos terapêuticos.
Atividade lúdica é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir prazer
quando de sua execução, ou seja, divertir o praticante. Proporciona autoestima e segurança, desenvolve a imaginação, a criatividade, a capacidade motora, alivia as dificuldades emocionais e sentimentos agressivos. As atividades são direcionadas, possuem objetivos claros e objetivam desenvolver
as habilidades afetivas, motoras, intelectuais, sociais, comunicativas e práticas.

Dentre as atividades realizadas, pode-se destacar:
•
Oficina de pintura: com duração de três dias, teve como objetivos proporcionar a participação social e as trocas nas relações interpessoais; oferecer estimulação sensorial; desenvolver o cruzamento
de linha média e a integração bilateral.
•
Arremesso de bola na boca do palhaço: teve como objetivos
proporcionar a participação social e as trocas nas relações interpessoais; estimular coordenação motora global e destreza manual; estimulação percepto-sensorial; cruzamento de linha média e integração bilateral; proporcionar alongamento de MMII e MMSS; e favorecer ajustes corporais e posturais.
•
Amigo Cavalo: realizada durante três dias, permitiu a participação social e trocas nas relações interpessoais; o estímulo à coordenação motora global e destreza manual; a estimulação percepto-sensorial; o cruzamento de linha média e integração bilateral; 0 alongamento de MMSS e o favorecimento de ajustes corporais e posturais; o contato com o animal; e estimular novas emoções.
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•

Oficina de massa de modelar: proporcionou a participação social e as trocas nas relações
interpessoais; estimular coordenação motora global e destreza manual; favorecer o fortalecimento da musculatura intrínseca das mãos; estimulação percepto-sensorial; estimular habilidades cognitivas como atenção, concentração e criatividade; e favorecer as habilidades sociais.

•

Olimpíada: com duração de apenas um dia, ofereceu aos moradores a oportunidade de
proporcionar a participação social e as trocas nas relações interpessoais; estimular coordenação motora global e destreza manual; estimular habilidades cognitivas como atenção
e concentração; aprimorar habilidades práxicas, motoras e comunicativas; e favorecer
cruzamento de linha média e lateralidade.

•

Dança da Cadeira: com o intuito de proporcionar a participação social e as trocas nas
relações interpessoais; estimular coordenação motora global e equilíbrio; estimular habilidades cognitivas como atenção, concentração e sequenciamento de ações; e aprimorar habilidades práticas, motoras e comunicativas, foi realizada em dois dias.

•

Dia da Beleza: realizado em um único dia,
possibilitou as moradoras, em especial, mas
também aos moradores, a participação social e as trocas nas relações interpessoais; o estímulo a autoestima e a consciência corporal; além de proporcionar o cuidado com o corpo
para a promoção de saúde.

•

Piquenique: como encerramento da Colônia de Férias, moradores e moradoras puderam
desfrutar de um piquenique acompanhado dos técnicos da saúde. Esta atividade permitiu,
além da interação, diversão e entretenimento, a estimulação gustativa, olfativa, ritmo
mastigatório e deglutição; e favoreceu o trabalho sobre o tempo de permanência em atividades, desenvolvendo os limites e a comunicação.
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Visitas
A instituição é aberta para visitantes em horários previamente agendados. Para melhor aproveitamento os visitantes são acompanhados por
um funcionário que percorre todos os Lares com
esclarecimentos e oferecimento de folders, motivando maior aproximação junto aos moradores.
Procuram por estas visitas grupos de escolas públicas e particulares; universidades; empresas; grupos profissionais e pessoas individualmente. Durante as visitas, estes grupos buscam apenas conhecer a instituição e seus beneficiados, realizam
trabalhos voluntários de recreação, doações e mutirões. São realizadas também visitas periódicas de
familiares aos moradores.

Visitas familiares
Com intuito de promover os laços familiares e incentivar a possibilidade de retorno familiar,
as visitas familiares são motivadas através do Serviço Social, com telefonemas informando os horários de visitas que, preferencialmente, devem seguir o horário comercial. O agendamento prévio é
obrigatório, facilitando o contato com os profissionais da instituição e o familiar. É importante o envolvimento dos profissionais da instituição para o adequado preparo psicológico dos moradores,
acompanhando-o em suas expectativas quanto à visita e contato com o parente. Hoje 20% dos moradores recebem visitas de familiares, seja semanal, mensal, semestral ou anual. Durante a permanência do familiar na instituição a visita é sempre monitorada por um profissional, que se responsabiliza pela observação de comportamentos, diálogos e por breves perguntas para esclarecidos situações específicas demandadas pelas áreas de psicologia e/ou serviço social.

Retorno familiar
Na busca constante pela aproximação de familiares, através de convites para reuniões de família e telefonemas, o serviço social busca o retorno familiar de seus acolhidos. As visitas são registradas e justificadas aos órgãos judiciais. O retorno familiar é um trabalho de aproximação, vivência
e motivação, necessitando na maioria das vezes de anos de contínuo trabalho junto às famílias. Após
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acompanhamento com entrevistas direcionadas e conversas informais, a família passa a desenvolver
uma preparação para o retorno do parente acolhido no Pequeno Cotolengo. Durante todo este processo os órgãos judiciais competentes são envolvidos. Com o apoio da área de Psicologia e demais
profissionais das áreas de saúde e serviço social, o morador passa por um período de adaptação junto
à família para, posteriormente, efetivar seu desligamento do Pequeno Cotolengo.

Voluntariado

A atuação dos voluntários é uma das marcas características dos trabalhos desenvolvidos pelo
Pequeno Cotolengo. Sua origem é voluntária e em seus 50 anos a atuação dos voluntários contribuiu
para o crescimento e manutenção dos trabalhos da organização. Hoje a Instituição oferece a todos
que tem interesse em atuar como voluntários o Dia da Acolhida, uma atividade em que a história e
formas de atuação do Pequeno Cotolengo são apresentadas. Após a apresentação, todos os participantes são conduzidos em uma visita em cada um dos setores do Pequeno Cotolengo, para que possam avaliar com clareza a área pela qual se interessaram e verem se de fato estão dispostos a contribuir. Neste momento os candidatos preenchem o seu cadastro e o seu termo de adesão ao trabalho
voluntário, iniciando sua atuação. Este trabalho é acompanhado e conduzido pela Comissão do Voluntariado.
Falar sobre o Voluntariado é falar sobre a História do Pequeno Cotolengo. Desde sua Fundação a presença dos voluntários é fundamental e sempre estão envolvidos nas ações que beneficiam
direta ou indiretamente os moradores da Instituição.
Ano dourado, o ano de 2015 foi um ano de sonhos concretizados e ações que evoluíram para
melhorias nesta parceria entre voluntário e Instituição. O término da construção para um espaço
exclusivo para produção de fraldas e costura trouxe amplitude no ambiente de produção e maior
conforto aos voluntários.
Na abrangência do Planejamento Estratégico as melhorias na Gestão do Voluntariado através
das metas mensais definidas que foram acompanhadas através de resultados mensalmente apresentados, proporcionou ampla visão das ações dos voluntários para os demais profissionais da Instituição.
Foi confirmada uma comissão para Coordenação de Voluntários que tem a responsabilidade
de acolher, encaminhar e acompanhar todas as pessoas que procuram ser voluntários na Instituição.
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Através do “DIA DA ACOLHIDA” realizado mensalmente, objetivando como momento de Formação a todos que desejam ser voluntários, percebe-se que é fundamental para estabelecer aproximação e compromisso a todos os candidatos, através da explanação das necessidades da Instituição
que são apresentadas, bem como os setores que tem necessidade do Voluntariado. Foram realizados
11 encontros com a participação de 133 pessoas interessadas em ajudar, tornando-se voluntário no
decorrer do período em diferentes áreas.
As ferramentas de controle como a frequência dos voluntários e o cadastro informatizado
foram os facilitadores na efetivação e para atingir as metas estabelecidas.
Os setores que contaram com a participação de voluntários no período de segunda a sextafeira, em dias alternados puderam confirmar a assiduidade de muitos, efetivando o compromisso
semanal juntamente com a coordenação e equipe de cada setor.

Setores

Voluntários

Casa de Costura
Confecção de Fraldas
Artesanato/Escola
Lavanderia
Bazar de Móveis/Seleção
Farmácia
Lares
Eventos
Manutenção
Cozinha
TOTAL

68
71
57
08
09
07
11
410
05
06
652

A participação dos voluntários no setor de Eventos em específico no Tradicional Churrasco
que acontece mensalmente (primeiro domingo de cada mês) mobiliza o maior número de voluntários
entre jovens e adultos, homens e mulheres, alguns estão desde a fundação outros motivados pela
solidariedade chegam mensalmente tornando ainda maior o círculo de pessoas que desejam fazer o
bem, sem escolher a função, são simplesmente pessoas dispostas a se doar.
As atividades que envolvem a organização do ambiente, preparação dos alimentos, tempero
e assar a carne, organização das bebidas, servir nas mesas também para viagem e higienização das
louças, mobilizam voluntários na faixa etária de 16 a 85 anos. Todos os setores contam com um voluntário que coordena os trabalhos e a distribuição das tarefas para a equipe.
Entre todos os voluntários que compareceram e desenvolveram suas tarefas colaborando
com as melhorias de cada setor atingindo direta ou indiretamente nossos moradores, totalizando 35
mil horas de Voluntariado em 2015, contribuíram para que a Missão da Instituição possa cada vez
mais ser fortalecida, respeitando os valores e colocando-os em prática.

Durante este ano houve reestruturação na Equipe de Coordenação e novas ações foram implantadas possibilitando agilidade no atendimento aos clientes que procuram o Tradicional Churrasco. Neste período totalizamos 10 Eventos, 100% movidos e organizados por Voluntários e um
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evento complementar que é o Bingo Solidário com atividades direcionadas com número significativo
de jovens que atuaram como voluntários.
A necessidade de formação e capacitação para os voluntários e coordenadores se deu através
da participação em conjunto com outras Instituições em troca de experiências e momentos fortes de
espiritualidade internamente, oportunizando ampliar os conhecimentos sobre o fundador São Luis
Orione.
Ser voluntário do Pequeno Cotolengo “é fazer sempre o bem a todos, o bem sempre e o mal
nunca a ninguém”, se deixar levar pelas batidas do Coração em ritmo de solidariedade e ação.

Penas Alternativas
Através da parceira com Órgãos Judiciais abre-se oportunidade para pessoas, após julgamento, cumprirem horas determinadas judicialmente como Penas Alternativas, seguindo normas e
critérios específicos. Durante 2015 o Pequeno Cotolengo foi beneficiado pelo encaminhamento de
egressos, que desenvolvem tarefas colaborativas em Serviços Gerais. Além de ser beneficiado pelo
trabalho destas pessoas, o Pequeno Cotolengo mais uma vez reforça seu papel social de organização
promotora de inclusão, ao oferecer a estas pessoas uma forma de recompensar a sociedade por danos causados, promovendo também nestas pessoas uma reflexão sobre suas perspectivas e dificuldade em comparação com a realidade dos moradores acolhidos. A frequência de participação destes
apenados é encaminhada mensalmente para o órgão judicial responsável.

Saúde
Na área da saúde, o Pequeno Cotolengo conta com 13 especialidades, todas para atendimento exclusivo para os nossos moradores. 53milConfira o número de atendimentos realizados:
Especialidade
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Terapia Ocupacional
Psicologia
Serviço Social
Psiquiatria
Neurologia
Clínica Médica
Nutrição
Hidroterapia
Equoterapia
Enfermagem
Odontologia

Atendimentos 2015
6079
3224
4989
5699
3443
953
582
900
3453
687
2870
20266
312
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Serviço Médico
No Pequeno Cotolengo Paranaense, o nosso quadro de médicos é composto por:
•
•
•

01 Médica Clínica;
01 Neurologista;
01 Psiquiatra.

Estes profissionais avaliam diariamente os moradores. Passam visitas nos lares ou fazem atendimentos individuais no consultório, prescrevem, evoluem os prontuários médicos, solicitam exames,
encaminham para consultas especializadas ou internamento se necessário. Também participam das
reuniões da Equipe Técnica semanalmente para discussão de casos.

Enfermagem
A Equipe de Enfermagem é composta por
uma Coordenadora Técnica, Enfermeiras (Coordenadoras dos Lares), Auxiliares de Enfermagem
e Cuidadoras.
As enfermeiras supervisoras possuem
como funções principais: acompanhar visitas nos
lares bem como supervisioná-los; receber e passar o plantão; administrar medicações das casas
lares; supervisionar equipe composta por auxiliares de enfermagem e cuidadoras, fazer reuniões
e realizar palestras de educação continuada;
prestar assistência mais complexa como passar
sondas e trocar traqueostomia; atender emergências e intercorrências; realizar escalas em hospitais para acompanhamento, bem como em outras
atividades; realizar rotinas burocráticas e administrativas; controlar cota de materiais e repor materiais nos lares; e controlar cota de materiais de centro de materiais e expurgo.
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Já as auxiliares de enfermagem possuem como atribuições: passar e receber plantão; conferir
as medicações na farmácia, preparar as medicações e administrar medicações nos moradores; realizar anotações e evoluções de enfermagem dos moradores nos livros e nas planilhas; realizar medidas
de higiene e conforto dos pacientes ajudar nos banhos e na alimentação; aspirar traqueostomia, lavar
intermediária da traqueostomia, trocar cadarço da traqueostomia; instalar as dietas em sonda gástrica e controlar as dietas nas bombas infusoras; realizar todos os procedimentos técnicos referentes
à função de auxiliar de enfermagem; realizar, controlar e anotar sinais vitais; observar sinais e sintomas e comunicar a enfermeira; organizar posto de enfermagem, passar álcool 70% e fazer as desinfecções das superfícies e bancadas; realizar curativos sempre com a orientação da enfermeira do
plantão; auxiliar o médico e a enfermeira nos procedimentos e emergências; acompanhar moradores
no hospital e ficar no hospital em caso de internamentos mais
complexos.
Fortalecem o suporte ao trabalho das enfermeiras e
auxiliares de enfermagem, as cuidadoras. Além de realizar medidas de higiene e conforto nos moradores, são responsáveis
por: vestir os moradores, arrumá-los para eventos e acompanhá-los; fornecer os alimento e dar as dietas via oral; atentar
para sinais e sintomas dos moradores e comunicar o Auxiliar
de Enfermagem e a Enfermeira do plantão; acompanhar e ficar
com o morador internados em hospitais; organizar o posto de
enfermagem e proceder com as desinfecções das superfícies e
organizar o ambiente de trabalho mantendo tudo em ordem,
limpo e arrumado.

Nutrição
A especialidade de nutrição busca avaliar, diagnosticar e
acompanhar o estado nutricional de todos os moradores da
instituição; prescrever as dietas dos moradores e uso de nutrição enteral via gastrostomia e acompanhar diariamente a presença de intercorrências; prescrever suplementações via oral
para os moradores que forem diagnosticados com a presença
de risco nutricional; prescrever dietas especiais para moradores em situações alimentares diferenciadas, como diabetes,
intolerância a lactose, intolerância ao glúten e outras; acompanhar e orientar estagiários curriculares, bem como visitas e
atividades externas; supervisionar a produção de dietas dos
moradores e colaboradores; acompanhar os moradores em
consultas e exames específicos; oferecer suporte técnico para
funcionários da instituição; e discutir casos clínicos em reunião
de equipe técnica. Responde também pelo lactário e pela cozinha industrial.
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Psicologia
Compondo a equipe técnica, os profissionais de psicologia
atuam para avaliar, diagnosticar, acompanhar, estimular e orientar pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a paralisia cerebral e a transtorno mental; realizar atendimento diário de
pacientes cadastrados no SUS, efetuando as devidas evoluções nos
prontuários; acompanhar e orientar alunos em sala de aula, bem
como visitas e atividades externas; acompanhar visitas familiares,
bem como exames e internações; oferecer suporte técnico e orientação profissional aos professores e alunos; e discutir casos clínicos em reunião de equipe técnica.

Fisioterapia
A fisioterapia também está presente, com o intuito de
promover adequação postural; Realizar quebra de padrão patológico; prevenir novas contraturas e deformidades; estimular
e aprimorar as habilidades motoras; manter as vias aéreas pérvias evitando complicações respiratórias; orientar os cuidadores, quanto posicionamento nas cadeiras de rodas, mudança de
decúbito e transferências; acompanhar a manutenção das cadeiras de rodas; encaminhar, quando necessário para confecção e uso de próteses e órteses; acompanhar os moradores em
consultas e exames específicos; oferecer suporte técnico para
funcionários da instituição; e discutir os casos clínicos em reunião de equipe técnica.

Equoterapia
Por vezes compreendida como uma especialização da fisioterapia, mas envolvendo também
outras especialidades da saúde, a equoterapia é um método terapêutico que proporciona uma alternativa diferenciada de tratamento aos moradores do Pequeno Cotolengo. É uma terapia lúdica que
proporciona melhora de padrões patológicos, da postura, do equilíbrio, das funções respiratórias,
das habilidades funcionais, além de promover uma grande relação de afetividade entre o praticante
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e o cavalo. Hoje a instituição dispõe de seis animais
para realização desta atividade. São encaminhados
para equoterapia pacientes com doenças neurológicas, ortopédicas e musculares; sequelas de traumas
e cirurgias; doenças mentais, distúrbios psicológicos
e comportamentais; e distúrbio de aprendizagem e
linguagem. Não são indicados para equoterapia pacientes com escoliose acentuada, crise convulsiva,
hidrocefalia, osteoporose, luxação de quadril e hipertensão arterial.

Terapia Ocupacional

•
•
•
•
•
•
•

Também compõe nossa equipe técnica a especialidade de terapia ocupacional.
É uma área da saúde que trabalha com a atividade humana, utilizando-a como
recurso terapêutico para prevenir, manter, modificar e/ou reabilitar o ser humano que por alguma deficiência física, mental ou intelectual tem seu desenvolvimento ou comprometimento de suas capacidades e potencialidades reduzidas, interferindo na autonomia e independência da realização das atividades do
dia a dia. Abrange oito áreas de ocupação, que devem estar em equilíbrio para
um desempenho ocupacional adequado:
•Atividades de Vida Diária (AVDs): vestuário, autocuidado, banho, alimentação
e mobilidade funcional.
Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs): organização da casa, gerenciamento de
saúde, financeiro e cuidado com o outro.
Educação: inclusão escolar e adaptação de materiais.
Trabalho: análise ergonômica e prevenção de riscos ocupacionais.
Lazer: atividades significativas.
Sono e Descanso.
Participação Social: troca de experiências, interação com um grupo e inclusão social.
Brincar: exploratório e construtivo para o desenvolvimento neuropsicomotor.
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Fonoaudiologia
A Fonoaudiologia é a ciência que tem como objeto de estudo as funções neurovegetativas (mastigação, deglutição e aspectos funcionais da respiração) e a comunicação humana, no que se
refere ao seu desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças em relação aos aspectos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função vestibular, na função cognitiva, na linguagem oral e escrita, na fala, na fluência, na voz, nas funções estomatognáticas, orofaciais e na deglutição.
A atuação dos profissionais nesta área busca pesquisar e
prevenir, através de estudos e palestras; avaliar e orientar a mobilidade, otoscopia, deglutição, posicionamento e aprendizagem; solicitar exames complementares; estabelecer o melhor posicionamento para alimentação; estimular a comunicação; e tratar ou
amenizar os problemas nesta área.

Farmácia
A atuação das farmacêuticas no Pequeno Cotolengo consiste em
avaliar as prescrições médicas; controlar os medicamentos, pois 70%
são psicotrópicos; fracionar 400 dosadores por dia; distribuir medicamentos para todos moradores em dose unitária; fazer os balancetes
psicotrópicos para a Vigilância Sanitária; monitorar medicamentos fornecidos pela Unidade de Saúde, recursos próprios e doações; fornecer
medicamentos para colaboradores, conforme disponibilidade; e discutir os casos clínicos em reunião de equipe técnica semanais.

Educação
A Escola Pequeno Cotolengo - Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial, tem por finalidade prestar atendimento especializado ao morador do Pequeno Cotolengo que apresentem Deficiência Intelectual e/ou Deficiência Múltipla (deficiência visual, deficiência
auditiva, deficiência física e/ou associadas).
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A escola encontra-se anexa ao Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione e está autorizada
a desenvolver suas atividades pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED) através da
Resolução 5.221/11.
Os moradores, após o seu ingresso na instituição, passam por uma avaliação com a equipe
multidisciplinar, sendo encaminhados à escola.
A Escola atende diariamente 185 alunos. Destes 185, 26
alunos são atendidos em período integral, totalizando 211
atendimentos diários em sala de aula. A escola também se responsabiliza pelo acompanhamento de 15 moradores no ensino
regular, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e
três moradores em outras escolas na modalidade de educação
especial, totalizando 18 alunos estudando em escolas fora a estrutura do Pequeno Cotolengo. A escola conta com 35 profissionais especializados em educação especial ou na área técnica
de formação. O seu funcionamento é estabelecido pelo Calendário Anual, seguindo as diretrizes e aprovado pela SEED. Para
execução das atividades é mantido convênio com a Secretaria
Municipal de Educação Curitiba (SME), cedendo seis professores, e com a SEED, por meio do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, através da cessão de outros 32 profissionais.
Áreas de conhecimento e níveis pedagógicos
A Escola Pequeno Cotolengo acredita que a educação é dos principais instrumentos de formação do cidadão, sendo esta entendida como a concretização dos direitos que permitem ao indivíduo a real inserção na sociedade. Ver a educação, nessa perspectiva, é entender que direitos humanos e cidadania significam prática de vida em todas as instâncias do convívio social, isto é na família,
na escola, na comunidade, na igreja, no conjunto da sociedade.
Para que o aluno se desenvolva, é necessário conhecer as características de cada faixa etária
bem como o desenvolvimento cognitivo, motor, sócio-afetivo-emocional e garantir que algumas experiências essenciais façam parte do planejamento.
Respeitar o desenvolvimento deste aluno implica em elaborar um Plano de Trabalho Docente
que atenda de fato os aspectos essenciais, na busca de sua inclusão, autonomia, aprendizado e superação de limites, respeitando as características das faixas etárias e os aspectos do desenvolvimento, e promover o desenvolvimento das habilidades, onde as atividades devem levar em consideração a organização do tempo, do espaço e dos materiais em função das características de cada
aluno.
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Os conteúdos a serem desenvolvidos constam na Proposta Pedagógica Curricular da Escola, englobando a área do conhecimento
como da área do desenvolvimento nas modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental respeitando idade cronológica e o potencial
de aprendizado. Desta forma, as áreas de conhecimento a serem trabalhadas são:
•
•
•
•
•

Língua Portuguesa (linguagem oral/ linguagem escrita);
Matemática;
Estudos da Sociedade e natureza: Geografia, História e Ciências;
Educação Física;
Arte.

Complementarmente às áreas de conhecimentos, as áreas do Currículo Funcional a serem trabalhadas são:
• Área Motora (imagem e esquema corporal; dominância lateral e lateralidade; estruturação e organização espacial; estruturação e organização temporal; tônus, postura e equilíbrio; coordenação dinâmica manual);
• Área Cognitiva (sensação; percepção visual, auditiva e tátil; atenção; memória; raciocínio);
• Área Afetiva-Emocional.

Diante disso, a escola tem como principal característica uma
função pedagógica e acadêmica que se concretiza no âmbito escolar, por meio de organização de situações de aprendizagens estimuladoras permitindo que o aluno aprenda de forma sistemática, prazerosa, afetiva e lúdica, promovendo suas competências, considerando seus conhecimentos pré-adquiridos para que se trabalhem
suas possibilidades e dificuldades de aprendizagem, de acordo com
os planejamentos. Estes planejamentos seguem diferentes níveis:
• Pedagógico I: atividades que estimulem as sensações
corporais. Destina-se a pessoas que estejam na fase da
comunicação, linguagem e socialização e conceitos básicos.
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•

•

•

•

Pedagógico II: atividades para as pessoas que já iniciaram um processo de identificação
pessoal e social buscando o aprimoramento das condutas de relação com o outro, utilizando expressões verbais e não-verbais, percebendo o mundo a sua volta.
Pedagógico III: destinado às pessoas que já se percebem enquanto indivíduos, interagindo, demonstrando capacidade de independência para as atividades de vida diária, com
supervisão.
Pedagógico IV: atividades de cunho laboral que promovam a independência, autonomia
dos alunos inseridos nesta etapa. Participam deste pedagógico, alunos inseridos nas oficinas.
Pedagógico V: atividades destinadas aos alunos que desenvolveram a consciência corporal, espacial, temporal, identificando e compreendendo que existem símbolos, apresentando os pré-requisitos para a compreensão da leitura e escrita. Os alunos inseridos nesta
etapa frequentam a Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal Padre João Cruciani
no período da noite.

Situações de aprendizagem
Dentre as principais situações de aprendizagem oferecidas pela Escola Pequeno Cotolengo
durante o ano de 2015, pode-se citar:

•
•
•

Salas de aula: formadas por alunos de acordo com sua faixa etaria e cognição. Nela são
desenvolvidos os conteúdos das áreas acadêmicas e da unidade ocupacional.
Unidade Ocupacional: tem por finalidade ofertar aos alunos acima de 15 anos, inseridos
nas turmas, atividades de cuidados pessoais e artesanato.
Projeto Auxiliar do Professor: atividade de responsabilidade do professor regente, que
orienta o aluno a desenvolver atividades ocupacionais como por exemplo: responsabilidade, compromisso, hábitos e atitudes para serem auxiliares de sala de aula. Participam
desta atividade 26 alunos.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Panificadora Escola Olga Feeldmann: projeto
concretizado em 2009, possibilita a formação
profissional de três alunas como auxiliares de panificação, por meio de suas aptidões e habilidades, proporcionando a compreensão sobre o
processo de produção e suas atribuições, possibilitando sua efetiva atuação.
Aulas de Educação Física: as atividades de educação física oferecem atendimentos semanais
aos alunos, tendo por objetivo desenvolver as
habilidades motoras, percepções e esquema corporal, possibilitando o uso de sua motricidade na expressão de seus sentimentos e emoções.
Projeto Golf 7: projeto integrante das atividades de Educação Física, ensina e desenvolve
habilidades motoras e visuais, concentração e atenção nos alunos visando a participação
deles em torneios e jogos da inclusão.
Aulas de Artes: atuando nas linguagens artísticas de
Arte, é ofertado atendimento semanal aos alunos,
tendo por objetivo possibilitar a compreensão das artes como produção cultural, social e histórica, estudando as especificidades das várias linguagens artísticas, proporcionando aos alunos a experimentação, a
expressão e a representação de ideias e emoções, desenvolvidas a partir das suas próprias produções.
Coral Vozes que Encantam: projeto integrante das aulas de artes é direcionado aos alunos que querem participar desta atividade, não importando a deficiência que apresentam, mas sim o desejo de participar e de se comunicar
através da música.
Projeto Mosaico: projeto integrante das aulas de artes, na modalidade de artes plásticas,
é destinado aos alunos que demonstrem habilidades e vontade em fazer parte desta atividade não importando a deficiência que apresentam, mas sim o desejo de participar
desta atividade. Neste ano, os cartões de natal foram construídos utilizando esta técnica
em E.V.A.
Inclusão educacional: após avaliação e domínio dos pré-requisitos básicos, o aluno é encaminhado para uma escola do ensino regular, onde é efetivado uma parceria entre ambas escolas.
Comemorações internas: é dada uma atenção especial nas comemorações internas para
os aniversários dos alunos, comemorados todo mês, com a participação da comunidade
escolar.
Atividades extraclasse: com intuito de oportunizar aos alunos, não somente conhecimentos pedagógicos e acadêmicos, mas também de cultura, lazer, esporte e cidadania, como
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•

•

•

•

•

visitas a museus, teatros, cinemas, shoppings, parques, praças e atividades relacionadas
aos direitos das pessoas com deficiências.
Festival Cênico: tem início com a definição de um tema específico pelo corpo docente,
podendo ou não ser demandado pelos próprios alunos. Após a definição do tema, durante
um semestre tem suas atividades preparatórias desenvolvidas, para que ao final do período se concretize uma apresentação para toda a comunidade escolar. A apresentação final acontece aos sábados, no período matutino e vespertino, com efetiva atuação dos
professores junto aos alunos.
Coro Cênico Pequeno Cotolengo: objetivo de possibilitar a inclusão pelo viés da arte. São
envolvidos diretamente 30 alunos na apresentação do espetáculo “Faz de Conta”. Neste
ano foram realizadas 14 apresentações,
totalizando um público de 3800 pessoas
nas cidades de Curitiba, Pontal do ParanáMatinhos e em São Paulo: capital e Cotia
•
Mostra de Ciências: tem início
com a definição de um tema específico
pelo corpo docente, podendo ou não ser
demandado pelos próprios alunos. Sua realização se assemelha a realização do Festival Cênico.
Festa da Comunidade Escolar: atividade realizada aos domingos com objetivo de possibilitar a professores e alunos a vivência desta dia, para que se possa conhecer e vivenciar a
realidade da comunidade escolar do Pequeno Cotolengo. Sendo elas: em abril, no Aniversário do Pequeno Cotolengo; em Julho, na Festa Julina; e em dezembro. Nestes dias a
escola prepara atividades que promovam a efetiva atuação dos professores junto aos alunos.
Balada de Natal: Atividade realizada no período da noite, sempre na segunda após a Festa
dos Funcionários, no Salão de Eventos do Pequeno Cotolengo. Esta atividade é realizada
a pedido dos alunos/moradores que não tem a oportunidade de participar de festas em
casas noturnas. Neste dia organiza-se um coquetel e busca-se a parceria de um DJ voluntário para animar a festa, equipando o espaço com iluminação e sonorização próprias de
uma casa noturna. Cada aluno também tem o direito de convidar uma pessoa, com a efetiva atuação dos professores junto aos alunos.
Aniversário dos Moradores: realizado bimestralmente, na sexta-feira, tem sua organização promovida por diferentes grupos de professores, que se responsabilizam pela definição do tema e acolhimento, responsáveis também por promoverem a participação de todos os alunos e a divulgação da atividade para colaboradores e voluntários do Pequeno
Cotolengo.
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Equipe
Para realização de forma adequada destes trabalhos, a Escola Pequeno Cotolengo conta com
o 39 profissionais, divididos em diferentes funções, conforme o quadro abaixo:

Cargo
Direção
Direção Auxiliar
Coordenação Pedagógica
Secretária
Auxiliar Administrativo
Professores Regentes
Professor de Artes/Música
Professor de Educação Física
Serviços Gerais

Nº de Profissionais
01
01
01
01
03
25
03
03
03

Melhorias estruturais
A principal melhoria estrutural realizada na Escola Pequeno Cotolengo, durante 2015, foi a
estruturação de três salas de aula para Unidade Ocupacional- artesanato, próximo a Casa de Artesanato Escola propiciando a participação dos voluntários nas atividades dos alunos com acompanhamento e supervisão dos professores e pedagoga responsável. A partir de fevereiro foi inserido na
Casa de Artesanato Escola, 03 alunas com objetivo de propiciar a autonomia, responsabilidade e socialização. No mês de maio, iniciou-se a atividade de organização de kits com a doação recebida,
havendo uma sala especificada no Bazar de Moveis. No mês de outubro, demos início as atividades
de Marcenaria com a parceria de voluntários e do Bazar de Moveis, onde o objetivo é a restauração
de moveis. Neste ano não foram incluídos alunos.
Para a Escola, temos dois indicadores estratégicos definidos a % de participação dos segmentos da comunidade escolar; e % de desenvolvimento do plano escolar.
Indicador
% de participação dos segmentos da comunidade escolar
% de desenvolvimento do plano
escolar

Resultado
Foram realizadas dez atividades de integração entre morador e funcionários, obtendo um índice de 80% de participação dos funcionários.
Foram realizadas quatro reuniões semestrais com coordenadores dos lares
e casas lares e uma reunião de avaliação da ação, obtendo como resultado
100% de participação e desenvolvimento do Plano Escolar.
Foi inserido neste indicador mais três ações, cujo objetivo principal era fortalecer a comunicação e ações voltadas para qualidade de vida do morador: participação na Reunião Técnica semanal, Pedagogia nos Lares e a participação dos técnicos na escola, seguindo uma escala pré determinada
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Gestão
A gestão do Pequeno Cotolengo é conduzida por áreas meio, que oferecem todo o suporte
necessário para que as áreas fins, focadas na saúde, educação e serviço social possam desenvolver
seus trabalhos adequadamente.
Concentram esta área duas gerências específicas: a Gerência de Finanças e Recursos Humanos
e a Gerência Administrativa e Operacional.
Há quatro anos o Pequeno Cotolengo formalizou parcerias estratégicas tendo como norte alcançar a visão estabelecida em 2010, de “Ser referência em gestão moderna e inclusiva como instituição especializada até 2015”. O desafio lançado no planejamento estratégico foi buscado com
afinco pela direção, equipes gestores e demais profissionais e voluntários. Dentre as parcerias que
contribuíram ativamente para este processo estiveram a Gestão Inteligente, facilitando todo o processo anual de Planejamento Estratégico; a Duomo Educação Corporativa, que guiou a formação de
gestores; e no final do período a SmartCom, auxiliando na definição do Plano de Imagem e Posicionamento. Ferramentas como Análise de Cenários, Forças de Porter, Análise SWOT, Mapa Estratégico,
Indicadores Estratégicos, Planos de Ação, Procedimentos Operacionais Padrão (POP), SIPOC, 5W2H,
Planejamentos Estratégicos de Áreas, Planos de Imagem e Posicionamento, Manuais, entre outras
ferramentas foram utilizadas neste trajeto.
A seriedade e o profissionalismo empregados na gestão do Pequeno
Cotolengo levaram a instituição a fortalecer a gama de prêmios alcançados
em 2013 – Prêmio Volkswagen na Comunidade 2012; Prêmio Volkswagen
Sustentabilidade 2013; Prêmio Protagonistas 2013; finalista no Projeto
Dom do Grupo Fleury – sendo selecionado em 2014 no Prêmio ODM, reconhecimento oferecido pelo Movimento Nós Podemos Paraná e pela Organização das Nações Unidas (ONU), pelo trabalho desenvolvido no Projeto
Horta Solidária, com a Colônia Penal Agroindustrial de Piraquara, envolvendo a inclusão de detentos e o fornecimento de hortaliças para a instituição; o Selo Portal da Transparência, cedido pelo Instituto Comunitário
Grande Florianópolis (ICom), pela clareza na prestação de contas; e a seleção no Projeto Legado, no qual recebemos Menção Honrosa pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
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Neste breve período foram seis premiações reconhecendo os resultados de nossos
trabalhos. Diante deste cenário, o ano de 2014 serviu de reflexão para que o Pequeno Cotolengo
concluísse que alcançou sua visão estabelecida em 2010, de ser referência em gestão moderna e
inclusiva, cerca de um ano antes da expectativa prevista. Ao alcançar uma visão, faz-se necessária a
discussão para o estabelecimento dos novos rumos da organização. Novamente apoiados pela Gestão Inteligente e provocados positivamente pela equipe do Projeto Legado, através do Instituto Legado e da Ink, o Pequeno Cotolengo redefiniu sua visão, olhando não somente para sua gestão, mas
para o contexto com o qual trabalho e com seus arredores. Diante
desta nova perspectiva, a visão definida pelo Pequeno Cotolengo
foi “Ampliar o impacto social pelo atendimento humanizado e inclusivo”.

Finanças
Inserida na Gerência de Finanças e Recursos Humanos,
acompanha toda a gestão financeira da instituição, monitorando as contas correntes, contas a pagar,
relatórios financeiros, balanços, contabilidade, entre outros.
Como resultados alcançados pela área, através da gestão financeira de recursos captados pelas demais gerências da instituição, a área de finanças computou 7,67% de crescimento nas arrecadações financeiras. A origem destas receitas foi bastante diversificada, conforme apresenta o gráfico
abaixo:
Uma das características das receitas da instituição é o caráter pouco previsível em grande
parte de suas origens. Quando se falam em convênio e projetos, muitos destes recursos são originados de fontes governamentais. São recursos estratégicos, pois permitem o desenvolvimento de ações
ligadas a inovação em métodos e práticas; a aquisição de novos equipamentos; a realização de reformas; ao pagamento de profissionais; e ao custeio de atividades. No entanto, é comum que haja atrasos no repasse destes recursos, mesmo os já captados. Este tipo de atraso compromete os planejamentos financeiros e exige que a organização fortaleça, cada vez mais, suas fontes de receitas junto
à comunidade, pessoas físicas e empresas, os chamados recursos próprios. Estes recursos são estratégicos pois permitem fechar as contas, ao final de cada mês, suprindo demandas específicas já programadas ou então demandas que surgem, pelo atraso no repasse de outros recursos. No entanto,
estes recursos são muito sensíveis a fatores externos, tais como crises financeiras, aumento de demissões, aumento de inflação, entre outros fatores. O desafio da área de finanças está em gerir as
fontes de recursos previstas e as já realizadas, para que a instituição possa garantir sua sustentabilidade financeira. Desta forma, a área de finanças monitora também as despesas realizadas pela organização, como se pode ver no quadro abaixo:
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Receitas Anuais de 2015

2.3 Venda de Ativos
Permanentes: 0,0851%

2.2.3 Projetos: 15,35%

2.1.1 Telemarketing:
26,44%
2.2.2 Doações: 9,79%

2.2.1 Convênios:
20,38%

2.1.2 Bazares:12,16%
2.1.3 Produção Própria:
0,19%

2.1.7 Receitas NãoOperacionais: 0; 0,00%
2.1.6 Receitas
Operacionais: 0,38%

2.1.5 Campanhas e
Eventos :8,91%

2.1.4 Receitas
Financeiras : 6,33%

2.1.1 Telemarketing

2.1.2 Bazares

2.1.3 Produção Própria

2.1.4 Receitas Financeiras

2.1.5 Campanhas e Eventos

2.1.6 Receitas Operacionais

2.1.7 Receitas Não-Operacionais

2.2.1 Convênios

2.2.2 Doações

2.2.3 Projetos

2.3 Venda de Ativos Permanentes
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Despesas Anuais de 2015

1.1.9 Despesas Tributárias:
1.1.7 Despesas de
0,17%
Manutenção/Conservação/
Construção: 6,53% 1.1.8 Despesas de Saúde:
6,11%
1.1.6 Despesas Financeiras:
0,23%

1.1.10 Despesas com
Prestações de Serviços:
4,62%

1.1.5 Despesas com
Veículos: 2,22%
1.1.4 Material de Consumo:
10,85%

1.1.3 Informática: 1,32%
1.1.1 Despesas com
Pessoal: 62,68%
1.1.2 Despesas com
Utilidades e Serviços: 5,28%

1.1.1 Despesas com Pessoal

1.1.2 Despesas com Utilidades e Serviços

1.1.3 Informática

1.1.4 Material de Consumo

1.1.5 Despesas com Veículos

1.1.6 Despesas Financeiras

1.1.7 Despesas de Manutenção/Conservação/Construção

1.1.8 Despesas de Saúde

1.1.9 Despesas Tributárias

1.1.10 Despesas com Prestações de Serviços
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Característica marcante do Pequeno Cotolengo e também de outras organizações do terceiro
setor ou de empresas que atuam com prestação de serviços, é o impacto de despesas com pessoal,
ou seja, a folha de pagamento. A possibilidade de obter gratuidade em serviços, a realização de campanhas de mobilização de produtos de alimentação e higiene, as doações espontâneas de diversos
itens pela comunidade, fazem com que os demais custos, que seriam mais expressivos em outras
empresas, sejam reduzidos no Pequeno Cotolengo, em comparação às despesas com folha de pagamento. Curiosamente, os recursos mais difíceis para mobilizar em qualquer entidade social são os
mesmos recursos necessários para o investimento em folha de pagamento.

Recursos Humanos
Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, atuando estrategicamente, interferindo diretamente no planejamento, na organização e no desenvolvimento, dando consistência
e referência a uma prática voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento das pessoas para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades e alcance dos objetivos
e metas individuais e organizacionais.

 Definir e/ou implementar normas e procedimentos de Gestão de Recursos Humanos, estabelecendo políticas de administração de pessoal;
 Possibilitar um ambiente de trabalho cada vez mais humanizado, propiciando a participação
das pessoas no processo decisório;
 Fornecer alternativas de solução que visam eliminar as disfunções através de observações e
diagnósticos, tendo rapidez de decisão entre alternativas, identificação e dimensionamento
de riscos;
 Oportunizar a construção de um clima organizacional que favoreça o bem-estar das pessoas;
 Atrair e reter talentos humanos com novas competências e habilidades
 Apoiar a construção de uma imagem positiva e amplificada da empresa perante os diferentes
públicos e a sociedade.
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Nossa estrutura conta com 04 colaboradores:

Área/Gerência
Recursos Humanos
Treinamento e Desenvolvimento
Departamento Pessoal
Recrutamento e Seleção

Função
Coordenadora
Analista
Analista
Analista

Quantidade
1
1
1
1

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
O Pequeno Cotolengo se preopcupa com a satisfação dos seus colaboradores, pois entende
que a satisfação e motivação dos colaboradores reflete diretamente na qualidade de vida e
atendimentos dos moradores.
Nos dias 15 e 16 de dezembro 2015 foi realizada a Pesquisa de Clima Organizacional na qual
a institução teve conhcecimento da opinião dos colaboradores em relação à instituição.
O questionário avaliou aspectos como Liderança, Comunicação, Trabalho em Equipe,
Remuneração e Condições de Trabalho e Treinamento e Desenvolvimento.
A pesquisa mostrou que 84,46% dos colaboradores estão satisfeitos com a instituição,
superando em 4% a meta planejada para 2015. O indíce médio de satisfação do ano de 2015 foi de
81,75%.
Clima Organizacional
84,46%
90%
81,15%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Resultado

Meta
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ABSENTEÍSMO
Garantir que o colaborador esteja em seu posto de trabalho é um dos objetivos estratégicos
da instituição por isso trabalhamos para a redução do absenteísmo no Pequeno Cotolengo.
Programas de Incentivos colaboram diretamente na redução do absenteísmo, um deles é o
Prêmio Assiduidade implantado no ano de 2015., além de programas de qualidade de vida que
impactam diretamente na saúde do colaborador.

*Mede o absenteísmo, incluindo faltas, atestados, declarações.
*Redução de 17,6% do absentémo em relação ao ano de 2014 e 20% em relação à meta de 2015.

ROTATIVIDADE
Reter pessoas/talentos também é um dos objetivos do Pequeno Cotolengo. Realizar um
recrutamento e seleção eficiente, integrar o novo colaborador à instituição e acompanhar o seu
desempenho no período de experiência, além dos treinamentos, são fatores que contribuem para a
redução da rotatividade.
Além disso a credibilidade na folha de pagamento, pontualidade no prazo de recebimento são
importantes para que o colaborador tenha segurança no aspecto financeiro.

34

Rotatividade - Mensal
Melho

r

Realizado

8%
4,19%

6%
4,00%

5,05% 4,78%

4%

4,97%

3,90%

3,13% 4,64%

4,76%
4,02%

2,50% 2,57% 2,42% 1,77%

2%

2,80%

0%
2014

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Realizado

Set

Out

Nov

Dez

Meta

Rotatividade - Acumulada
Melho

Realizado

6%

5,05%

r

4,91%
4,09% 3,71% 3,46% 3,18%
3,32% 3,52% 3,47% 3,59% 3,63% 3,72%

4,00%

4%

3,79%
2%
0%
2014

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Realizado

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Meta

Mede o turn over, não inclui o aumento de quadro.
Redução de 7% da rotatividade em relação ao ano de 2014 e 2% em relação à meta de 2015.

QUADRO DE PESSOAL
O quadro de pessoal é acompanhado constantemente pela área de Recursos Humanos da instituição.
Possuir o quadro completo garante melhor gestão das áreas em relação ao desempenho das
atividades.
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Admissões e Desligamentos - Mensal
20

19

18

1516

15

17

11

10 10

10

6

6

8 7

Abr

Mai

56

7

Jun

Jul

16

14 14

13
9 10

16
14

9

5
0
Fev

Mar

Demitidos

Ago

Set

Out Nov Dez

Admitidos

50

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Demitidos

Jul

Ago

Set

Out

118
128

109
112

95
98

73
71
86
88

55
64

42
51

58

32
45

2014 Jan

26
35

150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

15
16

Admissões e Desligamentos - Acumulado

Nov

132
144

2014 Jan

Dez

Admitidos

Média de 94% do quadro ativo completo.

Taxa de admissão mede o quantitativo de admissões /média de colaboradores ativos.
Taxa de demissão 3,61% enquanto taxa de admissão 3,93%.

CARGOS E SALÁRIOS
No período de Abril a Julho foi realizada a implantação do Programa de Cargos e Salários na instituição em parceria com a RECOMPE. Foram meses de trabalho divididos em várias etapas:
1) Reunião de Apresentação da Instituição
2) Entrevistas para as descrições dos cargos e salários
3) Elaboração das descrições
4) Avaliação dos Cargos
5) Validação dos Cargos
6) Política Salarial
7) Estrutura de Remuneração
8) 8 Entrega do Projeto (Descrição de Cargo, Requisitos para Formação de Carreira, Estrutura
de Remuneração, Política Salarial e Banco de Dados).
As informações alimentam os processos de Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Cargos e Salários e proporciona maior transparência para o colaborador no plano de carreira.
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“Para a Recompe é um prazer trabalhar com o Pequeno Cotolengo.
Com este projeto iremos entregar uma eficiente ferramenta de gestão que contribuirá para os processos de Recursos Humanos desta Instituição.
Certamente será um grande aprendizado para todos nós”. – Equipe Recompe.

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO
Desde 2013 o Pequeno Cotolengo possui uma cronograma de treinamento e desenvolvimento para seus colaboradores.
O Cronograma prevê treinamentos de Educação Continuada na área da Enfermagem e Equipe
Técnica; totalmente voltados aos colaboradores da área da saúde, e treinamentos de Qualidade de
Vida e Saúde e Segurança do Trabalhador.
A Educação Continuada é uma prática na qual o desenvolvimento pessoal e profissional dos
colaboradores é fundamental para o aperfeiçoamento das habilidades bem como, maior visão da
realidade em que estão inseridos, visando uma construção de conhecimentos.
Consiste em um programa de formação e desenvolvimento dos recursos humanos que objetiva manter a equipe em um constante processo educativo, com a finalidade de aprimorar os indivíduos e consequentemente melhorar a assistência prestada aos moradores.

% do cumprimento do planejamento para treinar pessoas
350,00%
300%
300,00%
250%
250,00%

250%
225%

200% 200%
200,00%
150%
125% 125%

150,00%

125%
100%

100,00%
50,00%
0,00%
0,00%

Resultado

Meta

Mede o % de execução do cronograma do plano desenvolvimento de treinamento. Abordar as áreas
de Qualidade de Vida no Trabalho, Educação Continuada da Enfermagem e Equipe Técnica. Sendo
no mínimo 02 temas no mês.
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03:50
03:21

Horas de Treinamento x colaborador

03:15

03:11

03:10

02:52
02:20

02:24

02:01

02:12

01:55

01:30
01:15

01:26
00:57
00:28
00:00
Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

EDUCAÇÃO CONTINUADA


















Cuidados com a Gastrostomia;
Lavagens das Mãos
Ingestão Hídrica
Anotações de enfermagem
O trabalho do Serviço Social no Pequeno Cotolengo.
Cuidados com Curativos
A importância da Farmácia no Pequeno Cotolengo
Administração de Medicamentos
O Trabalho da Psicologia no Pequeno Cotolengo
Anotação de Enfermagem
Alimentação Segura
SAE - Sistematização de Enfermagem
Protocolo de diarreia
Engasgo
Bombas Infusoras
Medidas de Controle de Desinfecção
Prevenção Ulcera por pressão

AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA DO TRABALHO
O propósito do programa de Qualidade de Vida no Pequeno Cotolengo é encorajar e apoiar
hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem estar entre todos os funcionários e famílias
durante toda a sua vida profissional.
O Programa de Qualidade de Vida existe para gerar estratégias com o intuito de promover
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um ambiente que estimule e dê suporte ao indivíduo e instituição, conscientizando sobre como sua
saúde está diretamente relacionada à sua qualidade e produtividade.
O Pequeno Cotolengo possui vários parceiros que contribuem para que as ações de qualidade de vida aconteçam na instituição.
São oferecidas diversas ações que estimulam o bem estar e a saúde dos colaboradores,
como ginástica laboral, programa cuide-se mais, Projeto Embelleze entre outros.
Ginástica Laboral

No ano de 2015 em recebemos semanalmente o “Sesi Ginástica na Empresa” que é um programa que promove a educação
para adoção de hábitos da prática lúdica de atividade física
para estilo de vida ativa e socializa e melhora a qualidade de
vida dos trabalhadores.
O Programa que tem encontros todas as terças e quintas-feiras, oferece um serviço de lazer especializado na atenção contínua à saúde do nosso colaborador, através de atividades
como exercícios físicos, sessões de relaxamento, aulas de alongamento, dicas de saúde, mini palestras informativas, dinâmicas recreativas, orientações posturais, entre outras atividades sócio educacionais e lúdicas. Estimula, de forma gradual e contínua, a criação de um ambiente favorável com
estilos de vida saudáveis entre colaboradores.
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Programa Cuide-se Mais
Em julho de 2015 o Pequeno Cotolengo recebeu O Programa Cuidese Mais – Prevenção do Câncer do
SESI. Esse Programa oferece serviços de prevenção e educação por
meio da conscientização quanto
ao diagnóstico precoce da doença,
para desta forma aumentar as
chances de cura em até 95%. Este
modelo de prevenção visa diminuir
o crescente número de pessoas
que podem ser afastados de suas
atividades profissionais devido a
problemas com a doença. As Unidades Móveis de atendimento
para prevenção ao câncer possuem equipamentos de última geração, além de equipe de profissionais especializados, para atender
os colaboradores com exames de prevenção para mama, próstata, pele e colo do útero.
No Pequeno Cotolengo, foram realizados o total de 384 exames, sendo:
- 142 avaliações de pele
- 17 PSA
- 100 mamografias
- 125 Papanicolau.
Foram diagnosticadas 03 alterações: dois Papanicolau e uma Mamografia. Os colaboradores foram
encaminhados para tratamento em hospital especializado.

Campanhas de Prevenção
Complementando o Programa Cuide-se Mais o Pequeno Cotolengo também aderiu às campanhas de Prevenção de Câncer como o Agosto Azul, Outubro Rosa e a Campanha de Doação de Órgãos,
o Setembro Verde.
Mais uma forma do Pequeno Cotolengo cuidar dos seus colaboradores.

SIPAT
De 19 a 23 de outubro o Pequeno Cotolengo realizou a 5ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) com o objetivo de incentivar o colaborador na prevenção de acidentes e na melhoria da qualidade de vida.
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Participaram em média 450 colaboradores de todas as áreas da instituição, moradores, voluntários e estagiários.

Diversas atividades envolveram os colaboradores como palestras, massagens, cuidados com a
beleza, a ginástica laboral e aulas de dança.

Oficinas da Beleza – Embelleze
A autoestima pode ser definida como a forma como enxergamos a nós mesmos. Ela expressa o quanto nos respeitamos
e nos queremos bem, e isso é refletido nas situações em que nos
colocamos e nas decisões que fazemos para nós mesmos.
A autoestima baixa influencia absolutamente todos os
campos da vida. “Uma pessoa sem autoestima não gosta dela
mesma, por isso faz escolhas ruins para si”. No campo profissional não consegue evoluir, pois não tem confiança no próprio potencial e nem coragem para tentar algo novo, melhor, ao primeiro obstáculo, já desiste.
Cuidar da Higiene Pessoal e Aparência é um dos meios de
elevar a autoestima. O Pequeno Cotolengo em parceria com a
Embelleze proporciona esses momentos de cuidados estéticos
fazendo os colaboradores sentirem-se bem consigo mesmo.
São oferecidos cortes de cabelo, designer de sobrancelhas, manicure para os colaboradores.
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Segurança do Trabalho
A importância da segurança do trabalho é imensurável e o Pequeno Cotolengo, através das
ações de prevenção desenvolvidas tem o propósito e evitar o aparecimento de acidentes de trabalho
e às doenças ocupacionais.
A Segurança do Trabalho possibilita a realização de um trabalho mais organizado. Isso leva
não somente a evitar acidentes, mas, leva também ao aumento da produção, pois, tornado o ambiente mais agradável os colaboradores terão maior produtividade e com melhor qualidade.
Treinamentos sobre Utilização de EPIS, Saúde e Segurança do Trabalhador, Prevenção e Combate à Incêndio, Treinamento de EPI e Reciclagem Cozinha, Orientação de Segurança EPI a Gerência
Administrativa, Orientação de Segurança na Manutenção de Extintores para a Gerência Administrativa entre outros.

Indice de Acidente de Trabalho
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Em 2015 foi o primeiro ano que começamos a
medir o índice de acidente de trabalho para no ano
de 2016 propormos uma redução de 10%.
Gestão de Estágiários
Em meados de Outubro de 2015 o setor de Recursos Humanos passou a ser responsável pela administração dos estágios no Pequeno Cotolengo.
As regras foram atualizadas e repassadas às instituições parceiras. Em 2015 renovamos os contratos já
existentes e firmamos outras parcerias, totalizando
203 estagiários.
Nossos parceiros:
 Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC) - 52 estagiários de Fisioterapia;
 Universidade Federal do Paraná Fisioterapia (UFPR) - 40 Alunos em Aula de Fisioterapia Aquática;
 SEDUC – 12 Estagiários de Auxiliar de enfermagem;
 UNITEC – 25 Estagiários de Auxiliares de Enfermagem
07 Estagiários de Segurança do Trabalho;

 UNIANDRADE
26 Estagiários de Fisioterapia
12 Auxiliares de Enfermagem
15 Estagiários de farmácia
14 Estagiários de Nutrição

 Faculdades Espirita – estágio nutrição programados para 2016;
 CIE – estágio de auxiliar de enfermagem para 2016;
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Doações
Uma das formas de subsistência do Pequeno Cotolengo são as doações. Recebemos doações
de roupas, calçados, livros, móveis, alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, medicamentos, etc.
Para todas as doações recebidas é feita triagem e encaminhamento para o setor responsável
para venda, reutilização, reaproveitamento ou consumo direto pelo morador.
Muitas vezes medicamentos, dietas, fraldas geriátricas e infantis e absorventes pós-operatórios são disponibilizados para nossos colaboradores, pois não são utilizados pelos moradores, devido não ser indicado pelo profissional responsável.
A rigorosidade de controle para com os remédios controlados é a mesma das farmácias comerciais, esse repasse é realizado de forma responsável e controlado por profissionais capacitados.

Almoço dos aniversariantes
O aniversário dos colaboradores também é uma data muito especial para o Pequeno Cotolengo e não passa em branco.
Todos os meses a instituição oferece um almoço especial em
uma churrascaria para os “aniversariantes do mês”, além de um lindo
cartão confeccionado pelos moradores especialmente para essa ocasião.

Informática
Área de vital importância para a gestão da instituição, o setor de tecnologia da informação
implantou diversas novidades no ano de 2015. Foram consolidados os seguintes projetos de desenvolvimento de softwares:
• Sistema de Bazares
• Sistema de Compras (concluído, mas não implantado)
Além do desenvolvimento destas novas plataformas, a área também otimizou os seguintes
softwares:
• Implantação da nova telefonia;
• Implantação do NCALL (sistema de Call Center);
• Integração do NCALL com os Sistema de Telemarketing (discador);
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•

•
•
•
•

Mudanças no Sistema de Telemarketing (reformulações diversas conforme solicitações
do Tmkt, inserções de mailing para discador, readequação de agendas e implantação da
Cocel);
Manutenção nos módulos Estoque, saúde, Captação, Doações;
Reformulação Sistema do Churrasco;
Reinstalação dos Servidores, telemarketing e outros(Microsoft);
Readequação do Sistema de Voluntários (MySql para local).

Além destes desenvolvimentos e otimizações, a área de informática também realizou mais de
918 atendimentos internos em software, hardware e suplementos.

Área Administrativa
Integrante da Gerência Administrativa e Operacional, a Área Administrativa é composta por
cinco áreas: Almoxarifado, Compras, Controladoria, Prestação de Contas e Obras. Estas áreas meio
do Pequeno Cotolengo são responsáveis por um vasto número de tarefas, oferecendo suporte a todas as áreas da instituição, em especial, para a Gerência de Finanças e Recursos Humanos e para a
Gerência de Desenvolvimento Institucional. As atividades dividem-se por áreas, conforme tabela
abaixo. Todas as áreas são submetidas a Gerente Administrativa e Operacional, com suporte da Supervisão.
Área
Almoxarifado

Função
Profissionais
Receber, armazenar, controlar e distribuir materiais e produtos
2
necessários para o desenvolvimento de atividades.
Compras
Atender as solicitações de materiais, equipamentos ou serviços
2
realizadas por outros setores.
Controladoria
Presta suporte às áreas de finanças, de projetos e de prestação
1
de contas, acompanhando a execução financeira de projetos e
orçamentos anuais, com foco na maximização de resultados.
Prestação
de Garantir transparência na utilização de recursos através de re1
Contas
latórios específicos ou através de sistemas de organizações governamentais.
Obras
Programar, planejar, controlar e fiscalizar a execução de proje2
tos de infraestrutura.
Esta área envolve oito profissionais diretamente em atividades administrativas do Pequeno
Cotolengo. Dentre as melhorias de procedimentos implementadas ao longo de 2014 estão a implantação de sistema de informática para controle de retiradas no almoxarifado, conforme expectativa
de consumo anual por setor; registro dos bens patrimoniais; aperfeiçoamento de procedimentos na
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recepção, visando melhor qualidade de trabalho para os colaboradores, maior cuidado com bens da
instituição e melhor acolhida de visitantes e doadores, realizando inclusive a pesquisa de satisfação
com este público. Além destas melhorias, todas as áreas passaram por aperfeiçoamentos em processos, seja com a implantação de novos procedimentos ou com a melhoria dos já existentes.

Gerência/Área

Resultado

Campanha de Economia

Gerência Administrativa Economia de 15,75% do ore Operacional
çamento anual previsto para
retiradas de materiais e produtos de uso contínuo no setor de Almoxarifado.
% de Satisfação dos Visitantes
Recepção
97% de satisfação.
Quantidade de solicitações de produtos Almoxarifado
1.537 solicitações de produatendidos pelo almoxarifado no período de
tos atendidas.
março a Dezembro.
Quantidade anual de Solicitações de Compra Compras
906 SCPS atendidas
de Produtos e Serviços - SCPS
Quantidade de Ordens de Compras emitidas Controladoria
693 Ordens de Compras
no ano
atendidas
Quantidade de Prestações de Contas proto- Prestação de Contas
347 Prestações encaminhacoladas
das

A Área de Obras responsável pelo acompanhamento do estágio de desenvolvimento de cada
uma das obras de reforma e construção previstas no Pequeno Cotolengo. Abaixo as obras que se
encontram em andamento na instituição:
Área de intervenção
Lar Anjo da Guarda
Casa da Praia
Prevenção de Incêndios

Estágio da intervenção
Regularização de documentações.
Regularização de documentações.
Regularização de documentações, com recursos
já mobilizados.

Anexo do Lar Maria de Nazaré
Elétrica do Salão de Eventos
Adequações na Equoterapia e Acesso Lateral

Análise de estudos para reforma.
Análise de estudos para reforma.
Análise de estudos para reforma. Busca por
fonte de financiamento.

Portaria e Estacionamento
Casa 8 - Idoso

Realização de estudos iniciais.
Recursos mobilizados via incentivo fiscal
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Asfaltamento

Realização de estudos iniciais.

Regularização das Edificações

Regularização de documentações.

Sistema de Prevenção de Incêndios

Regularização de documentações com recursos
captados via Emendas Federais.
Reforma do Lar Divina Providência
Regularização de documentações com recursos
captados via Emendas Federais.
Intervenção entre os Lares Maria de Nazaré e Análise de estudos para reforma. Busca por
Santa Teresinha
fonte de financiamento.

Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis

Análise de estudos para construção.

Área Operacional
Integrante da Gerência Administrativa e Operacional, a Área Operacional é composta por seis
áreas: Zeladoria, Manutenção, Lavanderia, Casa de Costura, Casa de Fraldas e Recepção. Estas áreas
meio do Pequeno Cotolengo são responsáveis por um vasto número de tarefas que mantém toda a
estrutura do Pequeno Cotolengo em funcionamento. As atividades dividem-se por área, conforme
tabela abaixo:

Área
Zeladoria
Manutenção
Lavanderia
Casa de Costura*
Casa de Fraldas*
Recepção

Função
Profissionais
Limpeza, higienização e organização.
02
07
Conservação, manutenção preventiva e corretiva e reformas
prediais.
Limpeza, higienização, identificação e organização do vestuário.
10
Confecção e reforma de peças de vestuário.
01
Confecção de 100% das fraldas geriátricas.
01
Acolhimento e atendimento inicial.
04

*A profissional atuante na Casa de Costura é a mesma profissional atuante na Casa de Fraldas. O número apresentado
entre parênteses corresponde ao número de voluntários atuantes.
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Ao todo são 31 profissionais e 175 voluntários diretamente envolvidos nas atividades operacionais do Pequeno Cotolengo.
Para adequada mensuração dos resultados obtidos pela Área Operacional os seguintes indicadores secundários foram acompanhados:

Indicador
Quantidade de visitas agendadas pela recepção
Total de pessoas que visitaram a Instituição através das visitas
agendadas
Quantidade de Memorandos Internos atendidos pelo setor
de Manutenção
Uniformes de funcionários costurados
Roupas confeccionadas para moradores
Reformas de roupas de moradores
Fraldas produzidas
Roupas lavadas e higienizadas

Gerência/Área
Recepção
Recepção

Resultado
297 agendamentos
2.816 pessoas

Manutenção

1.375 memorandos
atendidos
365 peças
2.632 peças
1.512 peças
145.263 fraldas
298 toneladas

Casa de Costura
Casa de Costura
Casa de Costura
Casa de Fraldas
Lavanderia

Voluntariado

A base de todo o trabalho desenvolvido no
Pequeno Cotolengo nasceu da dedicação de pessoas
generosas, que através da doação de seu tempo e de
seus talentos conseguiram contribuir decisivamente
para a construção da instituição como ela é hoje.
Desde a origem, em 1965, milhares de pessoas já se envolveram com a causa do Pequeno Cotolengo. Hoje, contamos com mais de 700 voluntários
ativos mensalmente, que se dedicam às mais diferentes atividades, semanais, mensais ou esporádicas.
Criado em 1971, o Churrasco Mensal do Pequeno Cotolengo foi mobilizado inicialmente por cerca de quatro casais voluntários que, após trazerem cerca de 80 pessoas para a instituição, se mantiveram firmes junto a novos voluntários para
continuar com esta ação. Hoje este case de empreendedorismo comunitário conta com mais de 450
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voluntários em três dias de trabalho, trazendo entre 4 mil e 6 mil pessoas todos os meses para a
instituição.
Não bastasse este trabalho admirável, os voluntários se envolvem também nos trabalhos de
nossa Casa de Fraldas, que alcança a marca mensal de mais de 20 mil fraldas geriátricas produzidas,
tornando o Pequeno Cotolengo autossuficiente neste oneroso item de consumo.
Os voluntários e voluntárias também estão presentes em nossa Casa de Costura, responsável
pela confecção de roupas íntimas, de cama, mesa e banho e de diversos uniformes para colaboradores, além de efetuarem reparos nas roupas de nossos acolhidos. Nossa Lavanderia Industrial também
conta com mais voluntários e voluntárias, que contribuem diariamente na separação dos mais de 800
quilos diários de roupas lavadas.
Além destes espaços, os voluntários também estão presentes em diversos outros
ambientes, como nossa Escola, onde 47 voluntários são envolvidos na área do artesanato; em nosso Bazar da Amizade; em mutirões de manutenção e reformas; em atividades de recreação com nossos moradores,
entre outros.
O Pequeno Cotolengo agradece a todos
que de alguma forma já contribuíram para
fortalecer o trabalho de voluntariado da instituição.

Sustentabilidade
Buscar a sustentabilidade financeira é um desafio para as organizações sociais. A missão de
gerar recursos financeiros, sem depender de um único grande player, ou seja, um único grande parceiro pode definir o futuro de uma organização social.
Para que o Pequeno Cotolengo a realidade é a mesma. Para conseguir manter anualmente
seus trabalhos nas áreas de acolhimento, saúde e educação, diariamente três grandes áreas atuam
em conjunto para mobilizar os recursos necessários. Estas áreas são: Telemarketing, Bazares e Desenvolvimento Institucional.
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O setor de Telemarketing, maior responsável pela mobilização de recursos anuais, está baseado inteiramente na contribuição de pessoas físicas, com algumas contribuições de empresas de pequeno e médio porte. Este setor garante ao Pequeno Cotolengo uma grande capilaridade na mobilização de recursos financeiros e necessita que diariamente novos contribuintes passem a aderir a esta
causa. Além das doações diretas, o setor de Telemarketing também atua com a captação ativa de
itens de consumo mais escassos, em especial gêneros alimentícios.
O setor de Desenvolvimento Institucional possui papel estratégico para a sustentabilidade do
Pequeno Cotolengo ao atuar com a elaboração de projetos de captação por incentivo fiscal; atendimentos aos editais de instituições públicas ou privadas; desenvolvimento de ações de comunicação
e relações públicas; captar recursos de diversas fontes da esfera pública; e responder por toda a área
de criação da instituição. Sua principal função é de gerar desenvolvimento através da inovação, da
gestão da marca e da gestão de projetos.

Por fim, os Bazares respondem hoje por grande parcela dos recursos mobilizados no Pequeno
Cotolengo. São pequenos comércios e pessoas físicas que diariamente adquirem roupas, móveis, livros, objetos de decoração, eletrodomésticos e outras utilidades, destinadas pela comunidade.
Além destes três principais setores, muitos outros possuem contribuem para que o Pequeno
Cotolengo alcance sua sustentabilidade financeira. Nossa Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN),
além de comercializar cerca de 300 pães mensalmente, prepara diariamente mais de 1.000 refeições
para atendimento dos moradores, colaboradores e voluntários. Nosso Churrasco Mensal, evento mobilizado por voluntários, gera cerca de 10% de nossas receitas anuais. Nossos cartões de natal e artesanatos, desenvolvidos por moradores com técnicas como arte francesa, pintura em tela, vitrais,
entre outras, contribuem diretamente para a geração das receitas, assim como outra centena de
tipos de artesanatos.
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Telemarketing
Com o objetivo principal de captar recursos por meio de doações financeiras, produtos e bens
em geral de pessoas físicas e jurídicas junto à comunidade paranaense, com foco em Curitiba e Região
Metropolitana, e com atuação também no interior e litoral do estado, o Setor de Telemarketing conta
com uma equipe de 50 profissionais, divididos entre as áreas de Ativo, Receptivo, Área Administrativa
e Coletas. Todas estas áreas são subordinadas a Gerência e a Coordenação de Telemarketing.
Área
Coletas
Ativo
Receptivo
Administrativo

Função
Profissionais
Realizar as coletas de doações em contribuintes.
12
Realização de contatos com contribuintes para manterem suas
31
contribuições ou iniciarem novas contribuições.
Recebem as ligações de pessoas interessadas em realizar doa2
ções diversas.
Realizam ações de suporte para as demais áreas, gerência e co8
ordenação.

Dentre as principais melhorias estruturais apresentadas no setor, estiveram mudanças na telefonia melhorando a produtividade dos operadores, e bem como criação de uma equipe para fidelizar novos contribuintes como doadores através da conta de luz; gravação do ACEITE do contribuinte
que deseja doar através da conta de luz, passamos mais de 1500 contribuintes ativos que eram cobrados pelo COBRADORES, para COPEL/COCEL – reduzindo número de fichas enviadas para cada cobrador. As adequações no processo de solicitação de doações manteve a dispensa de alimentos abastecida o
ano todo.
Adequação do sistema (INFORMÁTICA) onde temos cadastradas todas as doações por segmento / data
e se foi doação espontânea ou
solicitada.
Nova parceria agregada,
com a empresa de energia elétrica de Campo Largo – COCEL,
ampliando contribuintes e forma
de captação de recursos diretos.
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Desenvolvimento Institucional

Responsável pelas áreas de Relações Públicas, Criação, Parcerias Governamentais e Parcerias Empresariais, a gerência de Desenvolvimento Institucional busca, através de suas ações, o desenvolvimento do Pequeno Cotolengo.
A área no ano de 2014 desenvolveu o primeiro planejamento estratégico setorizado da instituição, desenvolvendo missão e visão próprios, alinhados com a missão e a visão da instituição. Estas
mudanças de posicionamento tiveram como objetivo caracterizar com mais precisão o trabalho desenvolvido na área, que consiste em gerar desenvolvimento para a instituição através da gestão de
projetos, da marca e da inovação. O que veio possibilitando no ano de 2015 a consolidação de ações e
abertura de novos caminhos em contribuição com
todo trabalho desenvolvido na instituição.
No ano de 2015 o setor concretizou após credenciamento da entidade no Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) o projeto Cuidar,
que prevê a construção da casa Lar do idoso para nossos moradores que atingiram a terceira idade. O projeto inscrito no conselho é mais uma ferramenta de
diversificação de captação de recursos via incentivo
fiscal. Com o pensamento de uma melhor qualidade
de vida para a pessoa com múltiplas deficiências e a
chegada a terceira idade dos moradores da instituição, iniciaremos através desta nova ferramenta a
construção da primeira Casa do Idoso para um acolhimento mais adequado às necessidades dos mesmos,
prevendo também profissionais da área da saúde
para todo um atendimento especializado aos idosos.
Recebemos através da Sociedade Paranaense
de Pediatria a comenda Dr. Homero de Mello Braga, concedida ao Pequeno Cotolengo por seu trabalho na área social em prol da pessoa com múltipla deficiência.
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A comenda é uma valorização aos profissionais que se dedicam à saúde de crianças e adolescentes, é uma homenagens para profissionais e entidades que se destacaram com
ações em benefício da comunidade, vale
destacar que a entidade foi a única a receber
esta homenagem no estado do Paraná.
Participamos em 2015 da 5ª edição
da certificação do selo ODM, que através da
articulação entre o Movimento Nós Podemos Paraná, e Sesi PR, tem como objetivo reconhecer organizações e divulgar boas práticas para o alcance dos Objetivos do Milênio
(ODM).
Vários projetos foram inscritos e selecionados, o Pequeno Cotolengo concorreu
e recebeu a certificação com um projeto na
linha de tecnologia assistiva, com os seguintes produtos já desenvolvidos Tatames Especiais – equipamento modular elevado do chão utilizado para reabilitação e bem-estar, são leves e utilizados
como alternativa ao uso prolongado da cadeira de rodas, cama, evitando escaras, e a possibilidade
de maior apoio ao trabalho realizado pelas cuidadoras de Lar, responsáveis pelas trocas higiênicas,
transferências da cadeira. E a linha SISTIDISTA - pratos, e copos, adaptados para uso da pessoa com
deficiência, e que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento e qualidade de vida de
seus moradores.
Outro ponto trabalhado no setor de Desenvolvimento Institucional é a captação de recursos
via emenda federal através do Ministério da Saúde, neste ano consolidamos convênios e contratos
de repasse que irão viabilizar melhorias estruturais no Pequeno Cotolengo e também a aquisição de equipamentos
para potencializar os atendimentos da área da saúde.E através da continuidade da pareceria já consolidada com o MPT
– 9ª Região, foi dada continuidade na revitalização da área de
recepção e acolhida dos que vem até a instituição contribuir
de alguma forma. Uma pintura no prédio administrativo foi
também realizada, para tornar esses ambientes mais aconchegantes e alegres, pois são espaços de passagem e permanência constante dos moradores da instituição, a ação trouxe
um tom de humanização aos ambientes o que contribui com
o processo de reabilitação e de educação dos acolhidos.
Lançamos a coleção Inspira, parceria consolidada entre Moko Brazil, o Restaurante Madero, e o artista plástico
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Eduardo Bragança. A coleção é uma linha exclusiva de camisetas, com objetivo de arrecadar
fundos e divulgar a instituição, foram quatro modelos e cada um deles é estampado com uma obra
do artista plástico português. As estampas misturam as pinceladas do artista com desenhos dos moradores e com frases inspiradas no universo complexo e singelo das pessoas com deficiências.
Foi um ano de comemoração e ações para lembramos durante seu decorrer o cinquentenário
do Pequeno Cotolengo, que através das áreas de comunicação e criação intensificando seu trabalho
de divulgação e marketing no qual seus resultados vem acontecendo em forma de, novas pessoas
conhecendo o trabalho desenvolvido na entidade derivando em novas parcerias e benefícios ao seu
morador.

Bazar da Amizade
Premiado nos anos de 2012 e 2013 pela
Fundação Volkswagen, o Bazar da Amizade é responsável pela geração de 12% das receitas anuais. Modelo de negócio sustentável é comprometido com a destinação de cada um dos materiais
coletados junto à comunidade.
Os materiais coletados pelo Bazar da Amizade são primeiramente analisados para ver a
possibilidade de utilização dos mesmos pela própria instituição. Caso não seja possível sua utilização nos setores da instituição, os mesmos são selecionados e disponibilizados para venda em cada
um dos três bazares que compõe o Bazar da Amizade: Bazar de Móveis, Bazar de Roupas e Bazar
de Livros. Por fim, não havendo possibilidade de
comercialização destes itens ou, caso estes itens sejam inservíveis, os mesmos serão destinados para
reciclagem, gerando receitas para instituição e contribuindo para que estes itens não agridam o meio
ambiente.
Melhorias identificadas ao longo de 2015: aumento de bazares especiais durante o decorrer do
ano (quatro bazares) com mercadorias selecionadas e com valor agregado;
Elaboração de uma tabela única de preços para as roupas vendidas nos bazar;
Realização do bazar de produtos apreendidos pela Receita Federal;
Caçamba para retirada de madeiras – gratuitamente e semanalmente com destino legalizado;
Melhoria quanto a “fila” de atendimento para agendamento das doações;
Confirmação da coleta no dia que antecede a mesma e agradecimento pós coleta. Esses contatos são realizados pelos funcionários da área de doação;
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•
•

Envolvimento de voluntários na barraca dos brinquedos nos churrascos;
Envolvimento de voluntários nas separações de roupas e calçados;

•
•
•
•

Envolvimento de voluntários na reciclagem em geral;
Envolvimento de voluntários na coleta de doações;
Envolvimento de voluntários na separação de livros;
No total, contamos com o apoio semanal de 12 voluntários.

O Pequeno Cotolengo é a instituição que leva o menor número de dias para coletar as doações, em média, em Curitiba e Região Metropolitana. São cerca de 1.000 coletas mensais. Para o
setor, os dois grandes desafios hoje são o de ampliar o número de doações coletadas junto a comunidade, pois ampliando o número de itens coletados os valores arrecadados também serão ampliados. Para isto, o Pequeno Cotolengo conta com o apoio da comunidade, de empresas, de órgãos do
governo e de outras instituições, para a destinação de móveis, roupas, eletrodomésticos, livros e
outros objetos usados.

Programa Parceiros do Ano 2015
Completando 15 anos de existência em 2015,
como Prêmio Parceiros do Ano, o Programa completa
neste ano seu primeiro aniversário após a remodelação
realizada em 2013.
O programa reconhece o apoio oferecido por
102 organizações parceiras, que contribuíram com o Pequeno Cotolengo ao longo de 2015 com valores acima
de R$ 6.000,00. Dividido em três categorias – Empresa Cidadã, Comunicação Cidadã e Gestão Cidadã
–, o Programa Parceiros do Ano oferece tem como ápice o evento Parceiros do Ano, realizado no final
de 2015, no qual reconhece com um troféu cada uma das organizações participantes.
No ano de 2015 foi criada uma nova categoria de premiação Artista Amigo como forma de
reconhecermos nossos parceiros da classe musical e artística que apoiam o Pequeno Cotolengo em
seus eventos.
Desta forma, foram homenageadas no ano de 2015 as seguintes instituições:
A.M.A Artesanato e Artefatos de Madeira
Alugue Bens
Annelize Tozetto Fotografia
Contabilista
CRC Montagens & Locações
Dr. Schär Brasil

Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
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Duomo Desenvolvimento Humano Ltda
Efeito de Magia
Elejor - Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A.
F Slaviero & Filhos S.A
Farmácia e Drogaria Nissei LTDA
Gerdau
Giga Informatica
GrandServ Adm. e Incorporadora de Bens
Grupo Sentax
HD - Assessoria & Consultoria, Gestão e Serviços
Inquibra - Industria Química
Klein Locações
Liza Strapasson Fotografia
Luto Curitiba
Madero
Marcos Solivan Fotografia
Mariah eventos
Moko
Mudas e Agrocomercial Tamandaré
Nobrega Montagens Ltda
Nutrimental
O Bicho Carpinteiro
Ragazzo
Recompe
Rimatur Transportes LTDA
Sabor & Sabor
Salgadinhos Da ju
Selfiesta (cabine de fotos)
Startbsb Eventos
Turma do Tio Pipoca
VIPE ENGENHARIA
Abrasil Abrasivos
NutrySabor
Ferreira Guimarães Promoções e Eventos
Departamento de Educação Especial
Faculdade de Administração, Ciências, Educação
e Letras - FACEL
Fundação de Ação Social - FAS
Fundação Liliane Fonds
Grupo Solidário
Instituto GRPCOM
Instituto RIC de Atitude Social
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social SEDS

Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Empresa Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
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Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado
do Paraná - SEJU
Secretaria Estadual de Educação do Paraná SEED
Secretaria Estadual de Saúde do Paraná - SESA
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba - SMS
Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba)
Sindicato das Escolas Particulares - SINEP
Unitec
Associação das Emissoras de Radiodifusão do
Paraná - AERP
Band
Band News FM
Central Brasileira de Notícias - CBN Curitiba
Central Brasileira de Notícias - CBN Ponta Grossa
Central Nacional de Televisão - CNT
Diário dos Campos
Difusora de Paranaguá
Gazeta do Povo
Rádio 95 FM Curitiba
Rádio 98 FM
Rádio Banda B
Rádio Canção Nova
Rádio Clube de Ponta Grossa
Rádio E-Paraná AM FM
Rádio Evangelizar é Preciso
Rádio Lumen FM
Rádio Mais AM
Rádio RB2
Rede Independência de Comunicação - RIC
Rede Massa
Rede Mercosul - Record News
Rede Vida
RPC TV
TV E-Paraná
TV Evangelizar é Preciso
TV Transamérica
A Banda Mais Bonita da Cidade
Alvaro & Daniel
Banda Blindagem
Banda Test Drive
Claudia Rodrigues
Danilo Dyba

Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Gestão Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Comunicação Cidadã
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
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Disco Dance Company
Disco Rock Band
Eduardo Bragança
Fagner Zadra
Forró Maneiro
Mauro e Michelli
Milagrosos Decompositores
Rafael Alípio
Rogério Cordoni
Sombrinha
Wanessa
Willian & Renan

Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo
Artista Amigo

Programa Adote um Lar 2015
Em 2015 o Programa
Adote um Lar comemorou seu
terceiro aniversário de criação,
reconhecendo e premiando as
organizações parceiras do Pequeno Cotolengo com apoios
superiores a R$ 10.000,00 anuais. As organizações que participam deste Programa são integrante do Programa Parceiros
do Ano e divididas em três categorias, conforme o perfil do apoio: Cota Ouro, Cota Prata e Cota Bronze. O principal diferencial do
Programa Adote um Lar reside na fixação da marca destas empresas em frente aos grandes lares,
casas lares, escola ou centro de reabilitação, conforme perfil de apoio, permitindo a visibilidade de
sua marca para mais de 60 mil visitantes que passam pela instituição ao longo do ano.
Dentre as organizações sociais que fazem parte do Programa Parceiros do Ano, 49 estão inseridas no Programa Adote um Lar.
Os colaboradores das empresas participantes deste programa são convidados também a conhecer pessoalmente, em um café com nosso diretor, as novidades anuais de nossa instituição, bem
como garantem duas vagas em um evento exclusivo de capacitação. Conheça abaixo as empresas
participantes:
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Instituições integrantes do Programa Adote um Lar 2015
Gestão Inteligente
Kashimir
Sysmex
Fórum de Santa Felicidade
Habib´s
FUNEF
Stramberry Filmes
Andressa Cobucci Estúdio
Gerdau
Cimento Itambé
Jasmine Alimentos
Nutrimental
Consorcio Servopa
HD Assessoria
Grandserv
NPK
Klein Locações
Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais
Rimatur
Duomo Educação Coorporativa
RRT
Jamute Produções
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias
F Slavieiro
DEPEN

Mudas e Agrocomercial Tamandaré
SANEPAR
Favretto
Incepa
Brasil Sat
GDC Alimentos
Itaipu
Perverts
Imóvel Magazine
Liliane Fonds
Luto Curitiba
Arroz Buriti
Nissei
Risotolândia
Mesa Brasil
Unicuritiba
Festval
Agência Cupola
IPCC
Britrânia
Grupo Servopa
GAI
Elejor
Arauco

Programa Mantenedores 2015
Criada no ano de 2014, o Programa Mantenedores visa reconhecer as organizações que
apoiam o Pequeno Cotolengo com valores superiores a R$ 100 mil anuais, organizações estas que
também integram os parceiros do ano e Adote um Lar nesta categoria. Estas organizações são reconhecidas com a inserção de sua marca na página inicial de nosso site. As empresas que se enquadram
neste programa são:
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)
Curitiba - Pr
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO
(Em Reais)

ATIVO CIRCULANTE

2015
14.387.459,19

2014
8.290.674,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras

10.450.146,96
20.530,42
221.209,65
10.208.406,89

8.181.707,09
16.325,81
49.833,45
8.115.547,83

3.858.923,46
3.858.923,46

0,00
0,00

OUTROS CRÉDITOS
Adiantamento de Férias
Cartões Presente Condor

59.583,34
56.161,63
3.421,71

100.521,66
100.521,66
0,00

DESPESAS ANTECIPADAS
Seguros a Apropriar

18.805,43
18.805,43

8.445,32
8.445,32

6.184.517,93

6.361.351,85

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

304,42

304,42

INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO

304,42
304,42

304,42
304,42

6.184.213,51
2.542.000,00
4.678.059,00
-2.635.773,05
222.574,78
-151.816,76
1.184.537,62
-686.277,48
454.732,15
-407.307,03
1.685.732,19
-1.556.537,94
2.775,00
-134,13
23.927,30
827.721,86

6.361.047,43
2.542.000,00
4.678.059,00
-2.448.650,69
169.299,67
-103.593,38
1.125.423,65
-343.138,74
453.981,09
-293.796,11
1.540.454,72
-1.265.122,17
0,00
0,00
23.927,30
282.203,09

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES E RECEBER
Doações e Subvenções a Receber

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO DE USO
Terrenos
Edificações e Instalações
Depreciações Edif. E Instalações
Equipamentos de Informática
Depreciação Equip de Informática
Móveis e Utensílios
Depreciação Móveis e Utensílios
Máquinas e Ferramentas
Depreciações Máquinas e Ferram
Veículos
Depreciações Veículos
Semoventes
Depreciação de Semoventes
Poço Artesiano
Obras em Andamento

TOTAL DO ATIVO
20.571.977,12
14.652.025,92
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)
Curitiba- PR
PASSIVO
(Em Reais)
2015
4.528.421,14

2014
658.635,71

139.598,73
139.598,73

150.464,77
150.464,77

59.229,91
55.323,21
2.037,25
1.869,45

48.892,28
47.163,98
1.728,30
0,00

392.806,69
312.551,70
66.727,81
13.065,86
29,20
432,12

355.993,25
275.801,23
224,97
67.652,29
10.384,38
29,20
1.901,18

Outras Obrigações a Pagar
I.S.Q.N a Recolher
IRF a Recolher - PJ
Seguros a Pagar
Serviços Prestados a Pagar - P.J
Processos Trabalhistas a Pagar

14.290,33
395,50
750,95
10.843,88
0,00
2.300,00

6.535,79
187,50
251,46
5.906,83
190,00
0,00

Empréstimos e Financiamentos
Financiamentos
Instituições Bancárias

63.572,02
63.572,02
0,00

96.749,62
96.740,02
9,60

SUBVENÇÕES A REPASSAR
Subvenções a Repassar

3.858.923,46
3.858.923,46

0,00
0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Doações de Ativo Permanente
Superávit no Exercício

16.043.555,98
13.971.590,21
21.800,00
2.050.165,77

13.993.390,21
11.102.983,65
21.800,00
2.868.606,56

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Fornecedores Diversos
Obrigações Fiscais e Tributarias
INSS a Recolher
INSS Retido S/ NF
PIS/COFINS/CSLL a Recolher
Obrigações Trabalhistas
Salários a Pagar
Rescisões Contratuais a Pagar
FGTS a Recolher
IRF a Recolher
Imposto Sindical a Recolher
Pensão Alimenticia a Repassar

TOTAL DO PASSIVO
20.571.977,12
14.652.025,92
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
(Em Reais)

2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receitas de Atividades
Subvenções
Doações

2014

16.215.875,61
3.686.770,23
6.021.935,26
6.507.170,12

16.079.649,70
5.430.182,83
6.371.089,49
4.278.377,38

-10.958.203,66
-10.958.203,66

-11.456.943,06
-11.456.943,06

5.257.671,95
-4.305.317,84
-1.601.584,20
-653.694,15
-1.086.200,72
0,00
-39.913,75
-923.925,02

4.622.706,64
-2.979.305,22
-1.369.341,99
-530.101,01
-422.145,23
-9.078,33
-36.531,40
-612.107,26

952.354,11
1.076.474,42

1.643.401,42
630.082,21

-18.591,31

-20.343,39

1.057.883,11

609.738,82

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Receita de Alugueis
Indenizações
Recuperações
Venda de Sucatas

25.511,55
19.838,53
0,00
3.948,02
1.725,00

364.532,32
17.806,09
322.841,50
23.884,73
0,00

SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL

2.035.748,77

2.617.672,56

14.417,00
14.417,00

250.934,00
250.934,00

(-) GRATUIDADES
Custos Assitenciais/Gratuidades Concedidas
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Pessoal
Utilidades e Serviços
Despesas Gerais
Ocupação
Outras Contribuições Sociais
Serviços de Terceiros
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO
Receitas Financeira
Despesas Financeiras
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ganhos na Venda do Ativo Imobilizado

SUPERAVIT OU DÉFICIT
2.050.165,77
2.868.606,56
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

(Em reais)

PATRIMÔNIO
SUPERÁVIT/ DÉFICIT
SOCIAL
EXERCÍCIO
Saldo em 31/12/2013
9.386.971,50
1.737.812,15
Incorporação do Superávit
1.737.812,15
-1.737.812,15
Superávit do Exercício
0,00
2.868.606,56
Saldo em 31/12/2014
11.124.783,65
2.868.606,56
Incorporação do Superávit
2.868.606,56
-2.868.606,56
Superávit do Exercício
0,00
2.050.165,77
Saldo em 31/12/2015
13.993.390,21
2.050.165,77
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

TOTAL
11.124.783,65
0,00
2.868.606,56
13.993.390,21
0,00
2.050.165,77
16.043.555,98
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
(Em Reais)
2015
I.
ORIGENS DE RECURSOS
DAS OPERAÇÕES
SUPERÁVIT OU DÉFICIT
DOAÇÕES DE ATIVO PERMANENTE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
MAIS: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
REDUÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS
AUMENTO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO
TOTAL DAS OPERAÇÕES
TOTAL DAS ORIGENS
II.
APLICAÇÕES DE RECURSOS
APLICAÇÃO EM ATIVO IMOBILIZADO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL
APLICAÇÃO EM ATIVO NÃO CIRCULANTE
REDUÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DAS APLICAÇÕES
III. VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO

2014

2.050.165,77
0,00
0,00
983.545,30
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033.711,07
3.033.711,07

2.868.606,56
0,00
0,00
335.243,83
2.821,23
0,00
0,00
0,00
3.206.671,62
3.206.671,62

806.711,38
0,00
0,00
0,00
806.711,38

722.258,82
0,00
0,00
0,00
722.258,82

2.226.999,69

2.484.412,80

IV. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE
POSIÇÃO PATRIMONIAL
GRUPOS
EM 01.01.2014
EM 31.12.2014
ATIVO CIRCULANTE
5.693.343,90
8.290.674,07
PASSIVO CIRCULANTE
545.718,34
658.635,71
TOTAL
5.147.625,56
7.632.038,36
GRUPOS
EM 01.01.2015
EM 31.12.2015
ATIVO CIRCULANTE
8.290.674,07
14.387.459,19
PASSIVO CIRCULANTE
658.635,71
4.528.421,14
TOTAL
7.632.038,36
9.859.038,05
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

VARIAÇÃO
2.597.330,17
112.917,37
2.484.412,80
VARIAÇÃO
6.096.785,12
3.869.785,43
2.226.999,69
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)
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MÉTODO INDIRETO
Demonstração dos Fluxos de Caixa
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (Déficit) Líquido
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:
Depreciação e amortização
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:
Valores a Receber
Doações e Subvenções a Receber
Fornecedores
Outros créditos curto e longo prazo
Contribuições a Receber
Salários e encargos sociais
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de investimentos permanentes
Aquisição de bens do ativo imobilizado
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Variação em Empréstimos
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO

2.015
2.050.165,77
0,00
0,00
983.545,30
0,00
40.938,32
-3.869.283,57
-10.866,04
0,00
0,00
36.623,44
3.877.205,63
3.108.328,85

2.014
2.868.606,56
0,00
0,00
335.243,83
0,00
-19.580,88
-2.592,60
130.479,25
0,00
0,00
27.067,91
-11.471,39
3.327.752,68

0,00
-806.711,38
-806.711,38

0,00
-722.258,82
-722.258,82

-33.177,60
0,00
-33.177,60
2.268.439,87
8.181.707,09
10.450.146,96

-33.158,40
0,00
-33.158,40
2.572.335,46
5.609.371,63
8.181.707,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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PEQUENO COTOLENGO DO PARANA (DOM ORIONE)
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
BALANÇO SOCIAL
APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Receita
Receitas operacionais
Outras Receitas
Recursos públicos contabilizados como Receitas
Insumos adquiridos de Terceiros
(-) Custos dos Assistenciais
(-) Serviços de Terceiros
(-) Materiais, energia e outros
(-) Perda / Recuperação de Ativos
(-) Outros custos e despesas operacionais
VALOR ADICIONADO BRUTO
(-) Depreciações, amortização e exaustão
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA INSTITUIÇÃO
Receitas financeiras
Doações recebidas
Aluguéis recebidos de terceiros
Result.de Equivalência patrimonial e dividendos
Outras
Total do Valor Adicionado a distribuir
DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios)
Participação dos empregados
Impostos, taxas e contribuições
Capital de terceiros
Despesas financeiras
Aluguéis pagos
Distribuição do Superávit
Superávit ou déficit do exercício
Total do Valor Destinado ou Distribuído

2.015
9.714.378,51
3.686.770,23
5.673,02
6.021.935,26
12.638.478,25
10.958.203,66
923.925,02
653.694,15
0,00
102.655,42
-2.924.099,74
983.545,30
-3.907.645,04
1.076.474,42
6.507.170,12
19.838,53
14.417,00
0,00
3.710.255,03

2.014
12.147.998,55
5.430.182,83
346.726,23
6.371.089,49
12.686.052,73
11.456.943,06
612.107,26
530.101,01
0,00
86.901,40
-538.054,18
335.243,83
-873.298,01
630.082,21
4.278.377,38
17.806,09
250.934,00
0,00
4.303.901,67

1.601.584,20

1.369.341,99
0,00
36.531,40

39.913,75
18.591,31

2.050.165,77
3.710.255,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

20.343,39
9.078,33
0,00
2.868.606,56
4.303.901,67
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CONTEXTO OPERACIONAL
PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE é uma Obra social
comunitária, criada pela Pequena Obra da Divina Providencia (Dom Orione) em 25 de
Março de 1965, com seus atos constitutivos arquivados sob o nº. 36, do Livro A n.º 1923,
no Primeiro Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Curitiba; Declarada de Utilidade Pública Federal conforme Decreto n.º
91.108, de 12 de Março de 1985; de Utilidade Pública Estadual (PR), conforme a Lei
Estadual nº 5.922, de 10 de Abril de 1969; de Utilidade Pública Municipal (Curitiba),
conforme Lei Municipal nº 3.309, de 18 de Setembro de 1968, reconhecida pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) como Entidade Beneficente de Assistência Social,
conforme processo n.º 211.301/68 e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica
do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob nº 76.610.690/0001-62, localizado a Rua José
Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná.
O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE, é uma associação
civil com personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos e com caráter
exclusivamente beneficente, assistencial, educacional e cultural, que tem por finalidade:
a) Acolhimento de crianças e adolescente de famílias carentes, de ambos os
sexos, portadores de deficiência física e/ou mental, treinável e recuperável,
para a reabilitação e, quando possível, a reintegração em sua família;
b) Acolhimento, personalização e profissionalização da criança e do adolescente
carente;
c) Atendimento na área de assistência à saúde mental e psicossocial;
d) Desenvolvimento de atividades e projetos relacionados à cultura em geral de
modo a contribuir na disponibilização, aos carentes, de mais fácil e livre
acesso aos meios e fontes de cultura e o pleno exercício de seus direitos
culturais;
e) Apoio, valorização e difusão do conjunto das manifestações culturais;
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f)

Criação, manutenção e desenvolvimento de projetos na área de esporte;

g) Criação e manutenção de qualquer obra filantrópica de educação, cultura,
esporte ou de assistência social que visem atender as necessidades da
comunidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e estão sendo apresentadas em conformidade com a
legislação societária.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.
h) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as
determinações da Lei nº 6.404/76, adotando e incorporando as alterações
promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, expressas
em reais.
i)

As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de
Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a
data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

j)

Em função das alterações promovidas na legislação societária brasileira pela
Lei n º 11.638/07 em Medida Provisória nº 449/08, a Sociedade passou a
elaborar e a divulgar no presente exercício a Demonstração dos Fluxos de
Caixa (DFC), em substituição à Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos (DOAR).

k) As práticas contábeis modificadas em função das alterações na legislação
societária não afetaram o resultado ou patrimônio liquido da Sociedade no
período abrangido pelas demonstrações contábeis divulgadas. As alterações
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ocorrem somente em relação à reclassificação entre itens do ativo não
circulante.
DO PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
O Plano de Contas Contábil está de acordo com as exigências legais vigentes.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das
demonstrações contábeis ressaltamos:

a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados
neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta
bancária.
b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Estão demonstradas pelos valores aplicados, atualizadas com os respectivos
rendimentos até a data de encerramento do balanço patrimonial.

c) IMOBILIZADO:
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção,
deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios
econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é
reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
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IMOBILIZADO

2.015

2.014

Terreno

2.542.000,00

2.542.000,00

Edificações - Imóveis

4.678.059,00

4.678.059,00

Maquinas Aparelhos e Equipamento de Informática

222.574,78

169.299,67

Móveis e Utensílios

1.184.537,62

1.125.423,65

Veículos

1.685.732,19

1.540.454,72

454.732,15

453.981,09

23.927,30

23.927,30

Maquinas e Ferramentas
Poço artesiano
Semoventes

2.775,00

0,00

827.721,86

282.203,09

(-) Depreciações Acumuladas

-5.437.846,39

-4.454.301,09

Total

6.184.213,51

6.361.047,43

Obra em Andamento

No exercício de 2015 ocorreram os seguintes aumentos patrimoniais:

IMOBILIZADO

2.015

Maquinas Aparelhos e Equipamento de Informática
Móveis e Utensílios
Veículos
Maquinas e Ferramentas
Semoventes
Obra em Andamento
Total

53.275,11
59.113,97
145.277,47
751,06
2.775,00
545.518,77
806.711,38

d) DEPRECIAÇÃO: Calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em
função do tempo de vida útil, por espécie de bens, como segue:

Edificações

4 % a.a.

Móveis e Utensílios

10% a.a.

Máquinas e equipamentos

25% a.a.

Veículos

20% a.a.

Outras imobilizações

10% a.a.

Máquinas e Ferramentas

25% a.a.

Poço Artesiano

10% a.a.
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e) FORNECEDORES
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de
competência.

f)

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de
competência.

g) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de
competência.

h) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de
competência.

i)

PATRIMÔNIO SOCIAL
Está composto pelos resultados dos exercícios anteriores até o Exercício
findo no ano de 2015, soma R$ 16.043.555,98 incluindo o resultado do
exercício deste ano de R$ 2.050.165,77.

j)

RECEITAS DO PODER PÚBLICO

A entidade recebeu no ano de 2015 através de convênios, auxílios e
subvenções do Poder Público o valor de R$ 6.021.935,26 sendo:
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SUBVENCÕES
Convênio Sec. Mun. De Saúde.

2015

2014
0,00

20.857,50

Convênio SUS – Sist. Única Saúde.

462.861,00

407.862,42

Convênio FAS Humanizar

328.877,88

169.417,82

Convênio SEED – Sec. Da Educação.

225.962,40

275.719,59

Convênio SEDS – Sec. Fam. e Des Social

0,00

1.015.878,97

FAD - Eficiência Mel . Cond . Aten

0,00

37.500,00

Isenção Usufru Quota Patronal

0,00

1.784.656,29

Proj. Comtiba Asseg. Qual . Vida

0,00

31.444,84

Projeto Coro - Senico

215.150,00

285.554,00

Proj. Proteca Direitos Crianças

160.840,35

33.858,50

Projeto Horizonte Pronas

0,00

73.440,00

Programa FNDE PDDE 2014

0,00

20.920,00

Projeto Fórum Santa Felicidade

0,00

19.691,30

Projeto Especializar Pronas

0,00

706.000,86

Proj. Invest. Na Qualid. Atendimento

0,00

190.000,00

Projeto Comtiba Um Olhar

0,00

60.000,00

Convênio 4561 - Comtiba

0,00

141.453,90

Convênio SEDS Sec. Fam. . E Desen. Social

0,00

547.729,76

Convênio 489 2011 SEDS

0,00

26.143,02

Proj. MPU PAJ 130.2004.09

0,00

503.255,32

Proj. 14ª Vara De Delitos

0,00

19.705,40

Bazar Receita Federal

113.968,65

0,00

Convênio São José dos Pinhaos

25.465,10

0,00

Projeto Qualidade de Vida - FAZ

53.631,39

0,00

Stiching Liliane Fonds

5.000,00

0,00

1.097.392,76

0,00

Convênio 4708/2014 FAZ Emun

405.000,00

0,00

Proj. Revitalização Casas Lares

28.530,00

0,00

2.409.385,13

0,00

COMTIBA Acolher Cuidar Crescer

Conv. 44/2014-SEDS
Conv.91/2014 SEDS Crescer

100.000,00

0,00

Convênio Emenda Fed. Conv 816171

71.530,00

0,00

Convênio 138/2014 SEDS

40.000,00

0,00

Projeto Adote um Leito

19.935,00

0,00

Projeto Musicoterapia

195.905,60

0,00

Ministério Público do Trabalho
TOTAL

62.500,00

0,00

6.021.935,26

6.371.089,49
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l) RECEITAS DE DOAÇÕES
A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, totalizando em
2015 o valor de R$ 6.507.170,12.

DOAÇÕES
Doações de Benefícios
Doações de Entidades Privadas
Doações de Particulares

2015
1.591.748,76

2014
1.441.921,58

391.441,41

415.251,46

3.791.310,95

2.020.858,34

Doações Voucher´s Condor

164.000,00

56.000,00

Doações Copel

566.403,00

344.346,00

Doações Cocel

2.266,00

0,00

6.507.170,12

4.278.377,38

TOTAL

j)

RECEITAS DE ATIVIDADES
A entidade recebeu receitas de atividades, totalizando em 2015 o valor de
R$ 3.686.770,23.

RECEITA DE ATIVIDADES

2015

2014

Bazar de Roupas

395.443,00

544.682,25

Bazar de Móveis

789.694,88

1.198.875,05

Campanha e Eventos

1.618.321,90

3.686.625,53

Bazar de Artesanatos

17.587,75

0,00

1.250,00

0,00

864.472,70

0,00

Produção Própria
Churrasco
TOTAL

R$ 3.686.770,23 R$ 5.430.182,83

k) GRATUIDADES
Todos os atendimentos realizados são gratuitos e sem qualquer
discriminação da clientela. As gratuidades concedidas pela entidade, no
ano de 2015 através de Projetos Sociais e Assistenciais, totalizaram um
custo de R$ 10.958.203,66, sendo este composto:
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Alimentação

1.309.478,08

Vestuário

66.556,08

Encargos Sociais

785.762,41

Férias

538.661,75

Planos de Saúde

26.353,91

Medicamentos

313.221,72

Salários e Ordenados

5.767.005,61

13º Salário

500.610,26

Serv. Gás

102.357,17

Material Consumido

1.470.995,40

Médicos

77.201,27
Total

10.958.203,66

a. ISENÇÃO USUFRUÍDA

O valor da Isenção da cota patronal da previdência social usufruída pela
entidade no ano de 2015 foi de R$ 1.888.094,59 sendo este valor
correspondente a 20% da quota patronal do INSS, mais 1% RAT e 5%
terceiros sobre Folha de Pagamento, atendendo assim ao estipulado pela
legislação e também inferior ao valor custo das gratuidades concedidas.

IV. APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado pelo regime de competência.
a. RECEITAS
As receitas são apuradas pelo regime de competência e mediante
documentação idônea.
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b. DESPESAS
As despesas são registradas pelos seus valores originais, e de acordo com
a sua competência, e referem-se a gastos necessários à manutenção das
atividades da entidade.

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione)
Renaldo Amauri Lopes
Presidente
CPF 611.562.489-49

Link Contábil Ltda
Fernando Luis Mazur
Contador
CRC-PR 045.321/O-0
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