BALANÇO
SOCIAL 2018

há 26 anos
transformando
histórias
O Programa Viver desenvolve atividades no âmbito social há 26 anos, tendo sido mantido
pela Sociedade Espírita Filhos de Dom Inácio de Loyola, até fevereiro de 2013. A desvinculação entre Sociedade Espírita e o Programa Viver fez-se necessária devido às novas
normatizações legais, que regulamentam as entidades de assistência social, bem como
possibilitam a busca de novos projetos e ações. O Programa Viver Ações Sociais é uma
entidade sem ﬁns lucrativos, declarado de Utilidade Pública através da Lei Municipal nº
6.421/13, Lei Estadual nº 16.574 23/12/14 que tem por principal objetivo o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, formação para a
participação da cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças
e adolescentes de 6 a 15 anos, a partir dos interesses, demandas e potencialidades.

NOSSA MISSÃO
“Promover o acesso aos direitos sociais do indivíduo, especialmente crianças e adolescentes em situação de risco social e ou pessoal, visando o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários oportunizando a convivência social e o seu desenvolvimento
integral"

LINHA DO TEMPO
1993
1998
2013
2015
2016
2017
2018

“Aliviar a fome de quem não tinha o que comer.” Foi com essa premissa que surgiu o Programa Viver,
servindo sopa para 20 crianças na casa de uma voluntária do Bairro Santo Antônio, número que cresceu
chegandoaolimitede100crianças.
Com o auxílio de voluntários, o Programa Viver instalou-se deﬁnitivamente no Bairro Quedas do
Palmital, em um terreno cedido pela Prefeitura Municipal de Chapecó. A construção foi feita com
recursosadvindosdedoações,campanhasepromoçãodeeventos.

O Programa Viver é desvinculado da mantenedora e se torna entidade legalmente constituída e
independente,atendendoàsnormatizaçõesdaAssistênciaSocial.

Reconhecimento Municipal e Estadual de Utilidade Pública. Registro no Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente –
CMDCA.InscriçãonoCadastroNacionaldeEntidadesdeassistênciaSocial–CNEAS.

Manutenção do registro no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA. Início da ampliação física que será de
285m² e Certiﬁcação de responsabilidade Social 2016 pela Assembléia Legislativa de Santa
Catarina (ALESC).
Conservação do registro no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA; Conclusão da ampliação física de
285m2; Recebeu novamente a Certiﬁcação de Responsabilidade Social 2017 pela ALESC;
Beneﬁciado com o Edital da Cargill - Projeto Pão para Viver, que consiste na implantação de uma
paniﬁcadora e a oferta de Curso de Paniﬁcação e Confeitaria para 120 jovens e adultos em 2018.

Ampliação da estrutura física do Viver, visando ampliar o número de crianças e adolescentes
atendidos e ampliando o número de atividades oferecidas.
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nossa ESTRUTURA
O Programa Viver possui uma área de terra de 5.000 m² em termo de comodato com a
Prefeitura Municipal de Chapecó, com 785m² de área construída mais uma área coberta
com 330m2 contruída em 2018. Nesse espaço disponibiliza 12 (doze) salas de apoio, 01
cozinha equipada, 01 paniﬁcadora equipada, 01 depósito de alimentos e 01 dispensa de
utencílios domésticos, mais o salão principal com 150m2, para o desenvolvimento das
atividades coletivas e comunitárias, instalações sanitárias contendo 06 banheiros divididos
em feminino e masculino, 02 banheiros adaptados para pessoas com deﬁciências, 01
banheiro para funcionários, bem como toda parte de mobiliário necessário (mesas,
cadeiras, armários, lousa, 20 computadores conectados com internet, 03 televisores, 01
data show, 04 climatizadores, um elevador para acesso de pessoas com deﬁciências.
Possui materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; Na área
externa a Organização disponibiliza playground, acadêmia ao ar livre, quadra de areia e
campo de futebol com iluminação noturna, além de sala para o gás e lavanderia. Possui
câmaras de vigilância na área interna e externa com vigilância 24horas.
A estrutura externa possui acesso para que os moradores do bairro que utilizam, como
área de lazer já que não existe uma praça no bairro Quedas do Palmital.
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DIRETORIa Mandato 2017-2019
O Programa Viver Ações Sociais é administrado por uma diretoria composta
de 12 pessoas que desenvolvem suas atribuiçoes voluntariamente por dois
anos. A atual diretoria foi eleita e empossada dia 27/03/2017, contando com
a presença do Prefeito Municipal, Luciano Buligon. A diretoria realiza suas
reuniões ordinária de maneira bimestral e extraordinarimente sempre que
necessário como por exemplo para a elaboração dos Planos de Ações das
promoções tradicionais para captação de recursos ﬁnanceiros e este ano
foram: 2ª Pizza do Viver, 3ª Feijoada Solidário do NCD em prol do Programa
Viver e 11º Boi no Rolete. As reuniões ordinárias da diretoria executiva da
entidade aconteceram bimestralmente com a participação da equipe técnica (assistente social, psicóloga, coordenadora e contador) onde são apresentados os relatórios das atividades do Serviço de Convivência, o balanço
ﬁnanceiro e em conjunto deliberam sobre a gestão da entidade. As reuniões
extraordinárias ocorrem sempre que necessárias, principalmente para a
elaboração do Plano de Ação dos eventos e promoções.
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EQUIPE
Em 2018, a equipe de trabalho foi composta por:
- 01 Coordenadora;
- 01Assistente social;
- 01 Psicóloga;
- 01 Monitora social;
- 01 Auxiliar administrativa;
- 01 Cozinheira;
- 01 Auxiliar de limpeza;
- 01Instrutor de Banda;
- 01 Instrutora Dança;
- 01 Instrutora de Tarefas Doméstica;

- 01 Instrutor voluntário de Economia
Doméstica;
- 02 Proﬁssionais da Celuppi Contabilidade;
- 14 Estagiários-bolsistas Unochapecó;
- 06 Proﬁssionais cedidos em parceria
com a Prefeitura Municipal de Chapecó/
Secretaria de Assistência Social/
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer/
Secretaria Municipal de Cultura/
Secretaria de Educação;

OBJETIVO GERAL
Constituir um espaço de convivência saudável ao desenvolvimento das
crianças e adolescentes, formação para cidadania, promoção do protagonismo e da autonomia dos mesmos, a partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária de 06 a 15 anos, visando o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários.

06

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1) Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais;
2) Oportunizar oﬁcinas pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social;
3) Viabilizar o acesso as experiências e manifestações artísticas, culturais,
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.
4) Assegurar espaços de referência para convívio grupal, comunitário e
social e o desenvolvimento de relações afetividade, solidariedade e respeito
mútuo.
5) Possibilitar a ampliação do universo informacional artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades habilidades, talentos e proporcionar sua formação cidadã.
6) Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo
contemporâneo.
7) Contribuir para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema
educacional.
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FORMA DE ACESSO
As matrículas do ingresso das 80 crianças de 6 a 10 anos e 70 adolescentes
de 6 a 15 anos dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram realizadas 17 de janeiro até 19 fevereiro de 2018. As matrículas
foram realizadas por procura espontanêa, por busca ativa através dos
proﬁssionais da entidade, encaminhamentos pelo CRAS, pelo Conselho
Tutelar e ou pela EBM Mirian Meyer.
As matrículas foram efetivadas mediante os seguintes documentos: Foto
3X4, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, xerox da
carteira vacinação da criança ou do adolescente e os documentos do responsável e após a entrevista social com a assistente social e a psicóloga.
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MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO
·As reuniões de monitoramento e avaliação do Serviço, foram realizadas mensalmente de maneira contínua e sistemática pela equipe
técnica da entidade e pelos proﬁssionais parceiros. A participação dos
usuários na elaboração,execução e avaliação do serviço ocorre através das aulas, caixa de sugestões, nas reuniões de Pais e através da
participação no Conselho de Pais e Amigos do Programa Viver.
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CONSELHO DE PAIS
E AMIGOS DO VIVER
A diretoria e equipe técnica adotaram o mecanismo de controle social ao
instituir o Conselho de Pais e Amigos do Programa Viver que, anualmente é
eleito seus componentes, pelas familias usuárias e lideranças da comunidade para auxiliar no planejamento e deliberações que dizem respeito a
qualiﬁcação e ou manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, das ações complementares que são realizadas no período
noturno, visando o empoderamento das famílias e a comunidade através do
ensino fundamental, ensino médio e qualiﬁcação proﬁssional para jovens e
adultos.
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parcerias consolidadas
Efetivar parcerias para aprimorar as atividades do Serviço de Convivência
(Matutino e Vespertino) e das ações complementares para as famílias e
comunidade (noturno) foi o instrumental adotado pela equipe técnica e
diretoria do Programa Viver e assim sendo vem garantindo anualmente
importantes parcerias como: Prefeitura Municipal (SEJEL, SEASC, SECUL,
SEDUC), com as Universidades (UNOCHAPECÓ, UNOPAR, UFFS,IFSC,
UCEFF, UNOESC), SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE.
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conselho municipal de
assistência social
O Programa Viver é inscrito no CMAS (Conselho Municipal de Assistência
Social) que fez duas visitas durante o ano, sendo uma para conhecer in loco
a estrutura da entidade e do serviço, e outra oportunidade para efetivar a
ﬁscalização para o devido reconhecimento de que a organização desenvolve
a Politica de Assistência Social, conforme preconiza a Tipiﬁcação. Os
Conselheiros do CMAS adotaram a metodologia de realizar reuniões descentralizadas nos Serviços da Rede de Proteção Social do Município e a
primeira foi no Programa Viver.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS
a) Capacidade de atendimento:
150 Crianças e adolescentes com idade de 06 a 15 anos, no ensino formal e
oriundas de famílias em situação de vulnerabilidade social e preferencialmente de abrangência do CRAS Seminário.
b) Público atendido:
Foram atendidas 80 crianças de 6 a 10 anos e 70 adolescentes de 11 a 15
anos envolvendo 90 famílias.
c) Abrangência territorial:
Municipal – Preferencialmente usuários territorialmente referenciados pelo
CRAS Seminário que corresponde a região sul do município de Chapecó
abrangendo o Bairro Quedas do Palmital onde esta localizado o Programa
Viver e bairros e adjacentes, Palmital dos Fundos, Acesso ao Aeroporto,
Loteamento Dom José Gomes no Universitário entre outros.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS
Os proﬁssionais envolvidos no Serviço de Convivência desenvolvem as
oﬁcinas com intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
As oﬁcinas foram organizadas e executadas para propiciar um serviço de
convivência saudável com experiências favorecedoras do desenvolvimento da sociabilidade e na prevenção de situações de risco social. O caráter
de rendimento nas oﬁcinas, não é enfocado como prioridade, ou seja a
prioridade das oﬁcinas educativas, recreativas, esportivas e culturais são
de inclusão social através das práticas ofertadas.
O Serviço de Convivência possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e aﬁrmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social, assim sendo, as
oﬁcinas, projetos, ações e atividades são desenvolvidas com estes
critérios sob acompanhamento psicossocial da assistente social e da
psicóloga.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS
O Serviço de Convivência foi realizado com qualidade e de maneira continuada (conforme cronograma das oﬁcinas/atividades e projetos) de segunda a
sexta-feira, no contra turno escolar, no período matutino para os 70 adolescentes das 8h as 11h30min e no período vespertino para as 80 crianças das
13h30min às 17h. Com o acompanhamento psicossocial através do assistente social e psicóloga nas seguintes oﬁcinas:
1. Apoio pedagógico – Tema escolar
2. Aquarela
3. Banda de Fanfarra
4. Cidadania Ativa
5. Desenho
6. Educação Ambiental
7. Educação Físíca
8. Informática
9. Inglês
10. Judô
11. Projeto Farroupilha
(dança gaúcha)

12. Rádio
13. Street Dance
14. Taekwondo
15. Tarefas e economia doméstica
16. Teclado
17. Violão
18. Xadrez
19. Projeto Sorriso - Promoção de
saúde (cursos de Educação Física,
Fisioterapia, Odontologia, Medicina,
Enfermagem, Nutrição da Unochapecó)
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temA ESCOLAR
APOIO PEDAGÓGICO
Este ano a pedido da direção da EBM Mirian Meyer o Serviço de Convivência
oportunizou para que os adolescentes e as crianças um horário para a
realização do tema escolar sob a supervisão da psicóloga do Serviço de
Convivência a Luciana Cunha e ou acadêmica de pedagogia Aline.
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AULAS
DE INGLÊS
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação com a cedência da
Professora Aline este ano foi implantado aulas de Inglês como forma de
oportunizar a aprendizagem da lingua inglesa para todas as crianças e
adolescentes do Programa Viver.
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BANDA
DE FANFARRA
A Banda de Fanfarra do Programa Viver e EBM Mirian Meyer existe desde
2014 com instrutor contratado pela entidade Sr. Orlando Villa Sanches que
ofereceu aulas teóricas e práticas de fanfarra todas as semanas durante o
ano. Visando o empoderamento e cidadania para os 40 envolvidos foram
oportunizadas apresentações nos seguintes locais: Evento de homenagem
aos 20 anos do PROERD Programa Contra as Drogas coordenado pela
Polícia Militar na Sede da EBM Mirian Meyer e Desﬁle 7 de Setembro.
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oficina
de judô
As práticas de Judô são oferecidas,
através do professor de educação
ﬁsíca voluntário Thiago Massena.
Os treinos aconteceram de manhã
para 60 adolescentes e de tarde
para 80 crianças em 4 turmas nas
segundas, terças e quintas-feira. É
o esporte despertando talentos e
gerando oportunidades de inclusão
social. Apesar de nenhuma oﬁcina
dentro deste Serviço ser de rendimento foi oportunizado nos dias 29
e 30 de junho 9 atletas viajassem
com o professor Thiago para o
Campeonato de Judô na cidade de
Balneário Camboriú com patrocínio
de padrinhos.
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educação
física
Aconteceu em parceria com a SEJEL que viabilizou a professora de educação física Camila Skonetzky , que uma vez por semana da aula de educação
física para 40 adolescentes e 80 Crianças divididos em 5 turmas.
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oficina
DE INFORMÁTICA
Foi desenvolvida no período matutino com os adolescentes nas segundas
feira a Oﬁcina de Informática através do Projeto de Inclusão Digital da
Unochapecó pelo acadêmico/bolsistas de Ciências da Computação Ezequia
Candeia e no período vespertino com as crianças nas quartas e sextas com
a acadêmica/ bolsista da Unochapecó Lisandra Lunkes Balsan.
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PROJETO criança
FARROUPILHA
Resgatar a cultura gaúcha através de estudos dos costumes e ensaios das danças gaúchas
semanalmente, para os 40 adolescentes e 50 crianças dos períodos matutino e vespertino é
o objetivo do Projeto Criança Farroupilha. Foi oportunizado que 25 adolescentes acompanhados pela equipe e voluntários do Programa Viver conhecerem o CTG Coxilha do Quero-Quero
e participar pela primeira vez de um Jantar Dançante. A instrutora de dança Giovana Sanches, através dos ensaios semanais conseguiu organizar e ensinar duas invernadas que se
apresentaram na semana farroupilha nos seguintes locais: Inauguração do Galpão Farroupilha da UFFS; Acampamento Farroupilha – CTG Herança; CTG Porteira Oeste – EFAPI; EEB
Marechal Bormann. Importante registrar que as vestimentas todas foram adquiridas pelo
Programa Viver através de recursos próprios oriundos de doações e ou promoções.

22

aulas de
desenho
Aulas de desenho foram oportunizadas através da voluntária professora Rosangela
Gobbi no período noturno das 19:00 as 20:00 para 12 adolescentes interessados nesse
aprendizado.
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aulas
de teclado
Foram oferecidas aulas teóricas e prática semanalmente para usuários da
entidade. Os alunos receberam conhecimentos teóricos e práticos sobre
teclado contribuindo no despertar talentos do Programa Viver.
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rádio web
quedas do palmital
A Rádio Web, Quedas do Palmital foi
idealizada pelo voluntário da Entidade Ciro Villa Sanches e desenvolvida em parceria com a EBM Mirian
Meyer, visando desenvolver a
oratória dos usuários do Programa
e dos alunos da Escola, bem como
propiciar a informação aos ouvintes.
Esteve em fase de organização a
montagem do stúdio da Rádio Web
Escola Quedas do Palmital na sede
do Programa Viver e no próximo ano
2018 serão desenvolvidas atividades
pertinentes a comunicação através
do Rádio, beneﬁciando no mínimo,
40 adolescentes.
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PROJETO
SORRISO
O Projeto Sorriso tem o enfoque na promoção de saúde, realizado através
de parceria com a Unochapecó, com a participação de 6 cursos (medicina,
enfermagem, odontologia, ﬁsioterapia, educação física e nutrição) oportunizando a orientação e a saúde preventiva dos usuários da Entidade. Quando
necessários tratamentos dentários as crianças foram levadas até os laboratórios odontológicos da Universidade.
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OFICINA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
É uma oﬁcina que iniciou este ano e é desenvolvida pela turma da Engenharia Ambiental e Sanitária da UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul)
nas terças a tarde para as crianças de 8, 9 e 10 anos abrangendo o universo
informacional de 42 crianças. Valorização do Meio Ambiente através do
conhecimento de sua importância é um dos objetivos da existência desta
oﬁcina dentro do Serviço de Convivência.
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oficina de tarefas e
economia doméstica
A Oﬁcina de Tarefas e Economia Doméstica foi implantada como uma
alternativa nova para estimular a autonomia e a independência no que
tange as atividades domésticas para os adolescentes. Durante as atividades, os adolescentes tiveram a oportunidade de aprender a costurar na
mão, pregar boton, tricô e a cozinhar.
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SEGURANÇA
ALIMENTAR
A Segurança Alimentar é um direito básico e diariamente foram oferecidos
para os 1usuários do Serviço, duas refeições diárias, confecionados pela
cozinheira da Entidade. A maioria dos alimentos foi conseguida, através de
doações da sociedade civil. Também através de doações de empresários, a
entidade repassou cestas básicas para as famílias de maneira emergencial
conforme a necessidade e de acordo com ﬁcha de recebimento da cesta.
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atividades integrativas

Trabalho de acompanhamento psicossocial com as famílias do bairro

Cidadania Ativa

Produção de ovinhos de Páscoa
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atividades integrativas
parceria
aiesec
Parceria com a AIESEC para o desenvolvimento de Projetos Sociais no
Programa Viver. Em 2018, dois intercambistas, sendo um do México e
outra da Colombia, participaram da
troca de experiências, ampliando o
universo do conhecimento e da
cultura das crianças e adolescentes.
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MOMENTOS DE LAZER
RESULTADOS
e confraternização
ALCANÇADOS
EM DECORRÊNCIA
DO SERVIÇO
- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou
reincidência;
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
Na
última sexta-feira
de cada
mês foi asocioassistenciais;
oportunidade de comemoração dos
- Ampliação
do acesso
aos direitos
aniversários dos usuários do Programa Viver.
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
- Qualiﬁcação da produção social das crianças e adolescentes por
intermédio da interação entre teoria e prática e da articulação entre
os saberes sistematizados, acadêmicos e populares;
- Desenvolvimento das aquisições motoras
- Despertou nos usuários a motivação, inclusão social, cooperação e
outras características entendidas como relações sociais.
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Visando o empoderamento, autonomia, autoestima,
ampliação de conhecimentos, valorização de talentos
e fortalecimento de vínculos familiares e comunitário
para as crianças/adolescentes/famílias foram
oportunizadas diversas ações complementares
A equipe técnica do Programa Viver
oportunizou que acadêmicos do Curso
Ciência da Computação da
UNOCHAPECÓ realizassem reuniões
educativas, acerca das redes sociais,
sua importância, alertas e perigos da
internet, para as três turmas existentes
do Ensino Fundamental de Jovens e
adultos em uma extensão da EBM Paulo
Freire no período noturno da sede da
organização abrangendo 45 alunos. .
Curso de Assistente Administrativo pelo
Senac no Programa Viver, durante o
período noturno
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Capacitação Mesa Brasil, para garantir
que a equipe de trabalho (professores,
instrutores, estagiários e voluntários)
desenvolvam temáticas educativas
propostas na tipiﬁcação, além das
oﬁcinas, são desaﬁos para a equipe
técnica e que oportunizam capacitações
mensais com esta ﬁnalidade.

Visando o Fortalecimento dos Vínculos
Comunitários, bem como o empoderamento da comunidade da região pertencente ao CRAS Seminário o Programa
Viver fez este ano parceria com a
Secretaria Muncipal de Educação e
trouxe uma extensão da EBM Paulo
Freire beneﬁciando 45 jovens e adultos
com o Ensino Fundamental de alfabetização até nona série com aulas noturnas de segunda a quinta-feira nas
dependências da entidade..
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O Grupo de Mulheres e Mães do
Programa Viver, em encontro temático, trabalhou com a psicóloga e a
assistente social sobre o Dia Internacional da Mulheres e foi viabilizado a ida do Grupo até o Centro de
Eventos para em Sessão Solene da
Câmara de Vereadores receberem
uma Homenagem. Na entidade elas
também foram homenageadas pela
garra e história de vida junto com
suas famílias e comunidade.
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A equipe técnica para o aprimoramento
da boa convivência adotou o seguinte
mecanismo: ao chegar no Serviço de
Convivência, os usuários (crianças e
adolescentes) recebem 10 corações
(simbólicos) os quais são administrados
conforme o comportamento de cada um.
No ﬁnal de ano 85 crianças e adolescentes conquistaram o direito de participar
de um Passeio nas Piscinas na A.A.R.A
(Associação Atlética Recreativa Alfa) por
bom comportamento. Esta metodologia
foi organizada e implantada para que as
crianças e adolescentes desenvolvam o
senso de respeito as regras, compromisso, organização, pontualidade e
harmonia na convivência no coletivo e
para tanto são premiadas pelo esforço
em manter uma boa convivência.
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Programa Viver
não parou as atividades no período de férias escolares oportunizando,
através da equipe de funcionários e voluntários, atividades de colônia de
férias pautadas em brincadeiras lúdicas, recreação, práticas esportivas
visando garantir a participação das crianças e adolescentes interessadas
nesta forma de lazer e que estavam participando do Serviço no ano de 2017
e os que desejavam ingressar agora em janeiro de 2018.
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curso de
panificação
e confeitaria
A equipe técnica do Programa Viver elaborou o “Projeto Pão para VIVER “ e
enviou para o edital da CARGILL 2017 e concorreu com 168 entidades em
todo o País. E foi contemplado com recurso ﬁnanceiro para montar uma
paniﬁcadora /confeitaria e oferecer aulas de qualiﬁcação proﬁssional para
120 jovens e adultos no período noturno. Duas turmas começaram no dia 19
de fevereiro as aulas que terão a duração de 108 horas/aula em três meses
e meio através do SENAC Faculdades.
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ações para
captação de recursos
As parcerias são fundamentais para a
manunteção e qualiﬁcação das atividades realizadas com as crianças, adolescentes, jovens e adultos nos três
períodos matutino vespertino e noturno.
As voluntárias chamadas carinhosamente de “As Bolachetes” estiveram na
confeitaria do Programa Viver, duas
tardes todos os meses, confeccionando
bolachas as quais elas venderam e
repassaram os valores ﬁnanceiros para
a Coordenadora do Programa Viver
Sonia Lohmann.
Realização de Promoções é uma das
maneiras utilizadas por esta ONG para
captar recursos ﬁnanceiros, portanto
dia 09/06/18 foi realizado a 2ª Pizza do
Viver onde foram envolvidos mais de 50
voluntários para vender e confeccionar
as 850 pizzas para obtenção de renda,
para melhoria na estrutura física da
entidade.
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EVENTOS para captação
de recursos

Feira de Roupas

11º Boi no Rolete

2ª Feijoada Solidária do NCD
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Oportunizar aos usuários e familiares uma agenda anual para
convívio grupal, comunitário e social para o desenvolvimento de
relações de afetividade, solidariedade, respeito mútuo informação, trocas culturais, de vivências e de fortalecimento de vínculos.
Para a Festa de Páscoa do Viver, os
adolescentes ﬁzeram doces de
chocolates dentro da Oﬁcina de
Tarefa Domésticas. As crianças e
adolescentes receberam doces e
lanche delicioso oferecidos por
voluntários e presentes dos padrinhos e madrinhas e entregues pelo
casal de coelhos.

Festa de Páscoa para as 120 crianças
e adolescentes do Projeto de Futebol
Maria Leite do Distrito Marechal
Bormann que o Programa Viver está
ajudando para se desenvolver com
qualidade visando a autonomia dos
envolvidos.
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Oportunizar aos usuários e familiares uma agenda anual para convívio
grupal, comunitário e social para o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade, respeito mútuo informação, trocas culturais, de
vivências e de fortalecimento de vínculos.

Atividades Ordem de Molay e As
ﬁlhas de Jó

Carnaval

Arraiá Escola Mirian Meyer

Festa Junina

43

O PROGRAMA VIVER
É RESULTADO DE UMA
SOMA DE ESFORÇOS
Conheça nossos mantenedores:

Gustavo
Agliardi

Leomar
Rauber

Giacomelli

O Programa mantém termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de Chapecó
que repassa recursos mensais (auxiliam no pagamento das despesas de
manutenção dos serviços prestados pela entidade).
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Nossos
apoiadores
- Agência TiG;
- As Emilias;
-As Bolachettis
- AURORA;
- Apti Alimentos;
- Auto Viação Chapeco;
- Cooperativa Agroindustrtial Alfa;
- Digimaq Multimarcas;
- Doadores Anônimos;
- Ecofrigo/Bugio;
- Esquadrias Royal;
- Inviolável Segurança;
- Gráﬁca Arcus;
- Marcon Carnes;
- Núcleo Catarinense de Decoração;
- Supermercados Celeiro;
- Voluntários Diazul;
- Voluntários Anônimos;
- Voluntários da Aurora.

Parcerias
- AIESEC;
- Curso Engenharia Ambiental/UFFS;
- EBM Mirian Meyer;
- EBM Paulo Freire;
- FIESC;
- Fundação Aury Bodanese;
- IEL – Instituto Euvaldo Lodi;
- Prefeitura Municipal de Chapecó;
- SEASC - Secretaria de Assistência
Social;
- Secretaria de Serviços Urbanos e
Infraestrutura;
- SECUL - Secretaria Municipal de
Cultura;
- SEDEC - Secretaria de Educação;
- SEJEL - Secretaria de Juventude,Esporte e Lazer;
- SENAI – Serviço Nacional Aprendizagem Industrial SC;
- SESC - Mesa Brasil;
- SESI – Serviço Social da Indústria;
- UNOCHAPECÓ;
- UNOPAR.
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PROJETOS PARA 2019
Ampliação e divulgação do Produto Social;
Realização do 2º Projeto Pão para Viver especialização;
Curso Qualiﬁcação para Iniciantes Jovens de 16 a 24 anos em Paniﬁcação e
Confeitaria;
Realização dos Eventos Tradicionais para Captação de Recursos Financeiros: 3ª Pizza
Viver, Confecção de Ovinhos decorados de Páscoa, Jantar Italiano alusivo dia das
Mães, 4ª Pizza do Viver, 4ª Feijoada Solidária do NCD para o VIVER, 12º Boi no
Rolete, 2ª Escolha da Rainha da Banda do Viver e EBM Mirian Meyer; Feiras de
Roupas Usadas;
Continuação da Extensão da EBM Paulo Freire com o Ensino Fundamental de Jovens
e adulto período noturno no Programa Viver ;
Manter a parceria com o Ensino Médio do SESI no Programa Viver;
Efetivação do Curso de Inglês para as crianças e adolescentes em parceria Secretaria
Municipal de Educação;
Garantir Apoio Pedagógico para as crianças e adolescentes via Secretaria Municipal
de Educação;
Curso de Informática para jovens e adultos em parceria EBM Paulo Freire;
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA VIVER 2018
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Am bientais

2017 Valor (Mil reais)
2016 Valor (Mil reais)
408.400
337.744
4.140
104.482
196.728
179.130
Valor
% sobre FPB % sobre Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
( m il) 0
0,00%
RL
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
34.673
19,36%
10,27%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
4.998
2,79%
1,48%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
39.671
22,15%
11,75%
Valor
% sobre RO % sobre Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
( m il) 0
0,00%
RL
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
3.491
3,34%
1,03%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
3.491
3,34%
1,03%
0
0,00%
0,00%
76
0,07%
0,02%
0
0,00%
0,00%
3.567
3,41%
1,06%
Valor
% sobre RO % sobre Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
( m il) 0
Investimento s relacio nado s co m a pro dução / o peração da empresa
0,00%
RL
0,00%
0
0,00%
0,00%
Investimento s em pro gramas e/o u pro jeto s externo s
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
T o t a l do s inv e s t im e nt o s e m m e io a m bie nt e
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Quanto ao estabelecimento de “ metas anuais” para
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
minimizar resíduo s, o co nsumo em geral na pro dução /
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%
o peração e aumentar a eficácia na utilização de recurso s
100%
naturais, a empresa

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais

20XX
6
2
6
16
1
6
100,00%
0
0,00%
0

20XX-1
6
5
5
12
1
5
100,00%
0
0,00%
0
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA VIVER 2018
6 - Inform ações relevantes quanto ao
exercício da cidadania em presarial
Relação entre a maior e a menor remuneração

20XX Valor (Mil reais)

Metas 20XX+1

0

0

Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos por:

0

Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação interna
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

( ) direção

(X ) direção e
gerências

(X )
direção e
(gerências
) não se

( X ) to do s(as)
empregado s(as)

envo lve

( ) direção

A previdência privada contempla:
A participação dos lucros ou resultados
contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

( ) direção

(X ) segue as
no rmas da OIT

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências

0
(X )
to do s(as)
empregado
s(
( ) to do s(as)
+ Cipa
( ) incentiva e
segue a OIT

( ) direção

(X ) direção e
gerências

(X) direção e (X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) não se
envo lverá

( ) to do s(as)
( ) direção
empregado s(
( ) to do s(as)
( ) direção
empregado s(
as)
( ) são
( ) não serão
exigido s
co nsiderado
s

( X ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) to do s(as) +
Cipa

(X ) seguirá as
no rmas da OIT

( ) incentivará e
seguirá a OIT

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências

( ) to do s(as)
empregado s(as)
( ) to do s(as)
empregado s(as)

(X ) serão
sugerido s

( ) serão
exigido s

( ) não são
co nsiderad
os

(X ) são
sugerido s

( ) não se
envo lve

( ) apó ia

(X ) o rganiza
e incentiva

( ) não se
envo lverá

( ) apo iará

(X ) o rganizará e
incentivará

na
empresa
00
na

no P ro co n 00

na Justiça 00

na empresa
00

no P ro co n 00

na Justiça 00

no P ro co n
_______%

na Justiça
_______%

na empresa
100%

no P ro co n
_______%

na Justiça
_______%

empresa
100%

Em 20XX:

Em 20XX-1:

___% go verno
___% co labo rado res(as)
___% acio nistas ___ % terceiro s ___%
retido

___% go verno
___% co labo rado res(as)
___% acio nistas ___ % terceiro s ___% retido

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Inform ações
O PROGRAMA VIVER AÇÕES SOCIAIS BUSCA PRIMAR PELA TRANSPARENCIA, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
DIVULGANDO SEUS DADOS E AÇÕES NO SITE: programaviver.org.br, BEM COMO NO FACEBOOK NA PÁGINA:
@programaviveroficial.
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MEMBROS DA DIRETORIA
Marlene Somensi
Nelson Akimoto
André Celuppi
Marili Curti
Eduardo Schwartz
Isolde Grando
João Rodrigues
Gilson Vivian
Isabel Cristina Trierveiler Machado
Ciro Villa Sanches
Jean Brugnera
Bento Zanoni

Presidente
Vice-Presidente
1º Tesoureiro
2ª Tesoureira
1º Secretário
2ª Secretária
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal
Membro Conselho Fiscal

EQUIPE DE TRABALHO
Sônia Lohmann
Elisiani Schmidt Sanches
Luciana Cunha
Anaí dos Santos
Giovana C.S. Sanches
Roseli Braga
Ana Paula Gonçalves
Orlando Villa Sanches

Coordenadora
Assistente Social - Resp. Técnica
Psicóloga
Monitora Social
Aux. Administrativa e Inst. Dança Gaúcha
Cozinheira
Aux. de Limpeza
Inst. Banda de Fanfarra
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Programa Viver Ações Sociais
Rua Altério Ducatti, 400E
Bairro Quedas do Palmital – Chapecó-SC
CEP: 89.815-190 - Fone: (49) 3329 0489
www.programaviver.org.br
Serviços de assistência social sem alojamento
CNPJ n. 18.034.689/0001-30
Registro CMDCA:001/2013 Registro CMAS nº 006/2014
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 6421 de 17/06/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei nº 16.574 de 23/12/2014
Certiﬁcação de Entidade Responsabilidade Social SC 2016/2017

