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PALAVRADO
DA PRESIDENTE
GESTORA
PALAVRA

Se existe algo com capacidade real de transformação em uma sociedade é o poder das comunidades locais e da união de um grupo para
mobilizar seus grupos sociais, vizinhos e familiares em favor do bem comum.
Foi isso que plantamos quando criamos o Centro Social Carisma em 2003. Nossa intenção sempre foi trabalhar em parceria com a
comunidade em nosso entorno para beneficiar as pessoas que vivem ali. E a partir disso, crescer.
Tem sido maravilhoso observar, ao longo desses 15 anos, o fruto desse trabalho. As centenas de crianças, jovens e famílias inteiras
que têm suas vidas transformadas, sua condição social elevada e, por consequência, sua esperança renovada. Trabalhamos com esse
propósito e é uma grande alegria testemunhar isso se materializando a cada ano.
Nada disso seria possível, no entanto, sem o envolvimento de pessoas que, movidas pelo senso de generosidade e compaixão, dedicam
seu tempo, recursos e talentos para ajudar a construir esse belo trabalho. O Centro Social hoje conta com um grupo de profissionais,
voluntários e parceiros que viabilizam esse projeto.
Mais uma vez, gostaria de agradecer a cada um que se empenha em fazer isso possível. E quero também te convidar a ser parte dessa
transformação.
Um abraço,
Anésio Rodrigues
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PALAVRA
PALAVRADA
DAGESTORA
GESTORA

As linhas disponíveis deste relatório para minha escrita são poucas para expressar minha alegria, entusiasmo, inquietações, oportunidades,
desafios diários e batalhas travadas em 2017, às vezes com o futuro incerto de quem está na linha de frente de uma organização social
que atende cerca de 6.000 pessoas anualmente.
Enquanto uma instituição que se propõe a servir à sociedade, estabelecemos um diálogo com os que estão ao nosso redor a fim de
externar quem somos, o que pensamos, em quê acreditamos e o que fazemos para o nosso próximo.
Acreditamos que todos merecem oportunidades e que o potencial das pessoas é ilimitado, se promovermos justiça social, fraternidade e
igualdade e é essa conexão com o outro que nos faz sentir tão realizados ao proporcionar novas chances para as crianças, adolescentes,
adultos dos programas sociais desenvolvidos pelo Centro Social Carisma.
Decidimos investir mesmo na crise, quando muitos decidiram parar e fechar as portas... Por quê? Porque escolhemos fazer parte
daqueles que acreditam no bem maior. Escolhemos fazer parte daqueles que ajustam seus caminhos para continuar alcançando aqueles
que não foram alcançados com amor, com cuidado, com dignidade e oportunidades.
2017, definitivamente, foi um ano de mudanças e conquistas, ficará marcado pelo bem que, juntos, fizemos e pelas transformações
positivas que promovemos em nós mesmos e para além de nós. Somos gratos porque, apesar do cenário de crise vivido no Brasil, tivemos
o apoio e a fidelidade da mantenedora Carisma, empresas, voluntários ,contribuintes e em especial os nossos colaboradores, que se
juntaram a nós para que nossos projetos sociais continuassem beneficiando muitas crianças , adolescentes e suas famílias.
Espero que nas próximas páginas você possa se envolver com nosso compromisso, nossa história, nosso presente e o futuro que queremos.
Boa leitura e um grande abraço
Celina Prado
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DOADORES ESTRATÉGICOS

BUFFET
FLORES
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APOIADORES ESTRATÉGICOS
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QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS

Somos uma organização da Sociedade Civil, cuja objetivo é de fomentar, incentivar e
disseminar a cultura, o esporte, a educação, a tecnologia e a formação para o trabalho,
através de projetos que promovam acessibilidade, integração social e a sustentabilidade,
projetos que produzam reais mudanças na sociedade e que garantam um amanhã mais digno
e igualitário para as futuras gerações. Estamos situados no município de Osasco/SP, no Bairro
de Quitaúna e atendemos também os bairros São Pedro e Padroeira II.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA
POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Este território tem como algumas de suas características mais marcantes a falta de saneamento
básico, a existência de construções precárias e um alto índice de desemprego, o que se traduz
conseqüentemente, num alto de grau de vulnerabilidade por parte da população mais jovem.
A comunidade é formada por uma população de baixa renda, composta por famílias
numerosas, grande parte delas chefiadas por mulheres sem nenhuma escolaridade e sem
emprego formal. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) desta região, está entre
os mais baixos do município ficando entre 0,00 e 0,30, de acordo com a Secretaria de
Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, da Prefeitura de Osasco.

8

MANTENEDORA - CARISMA
“Quanto for possível,
não deixe de fazer
o bem a quem dele
precisa.” Prov.3:27

Justiça social faz parte da missão da Carisma. Ajudar àqueles que necessitam, as vezes com iniciativas simples, pode mudar totalmente a
vida de pessoas. Compreendendo essa responsabilidade que temos em desenvolver projetos a longo prazo e comprometidos com a missão
integral, ou seja, cuidar do indivíduo em suas múltiplas necessidades, foi instituído o Centro Social Carisma, como braço social da igreja.
Nosso amor a Deus se expressa pelo serviço ao próximo. E é exatamente dessa maneira que nós pensamos e procuramos trabalhar, usando
tudo o que temos e amando aquele que está excluído.
Atualmente, trabalhamos em conjunto com diversas empresas e organizações. Assim, o Centro Social Carisma opera em três áreas
estratégicas: Assistência Social, Cultura, Capacitação Profissional.Tudo para que aqueles que participam dos programas possam se sentir
acolhidos e supridos em todas as suas necessidades.
Estamos empenhados em recuperar a integridade e a dignidade de cada ser humano, baseados nos valores cristãos, que pregam a justiça
social e o amor a todas as pessoas.
Nada é mais prazeroso do que ser responsável por uma mudança com intenção, para transformar o bem comum. E mais importante do
que ser responsável, é contagiar as pessoas em sua volta para fazer parte dessa mudança.
Faça parte da nossa história!
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INSTITUCIONAL
NOSSA MISSÃO
Contribuir para a formação educacional e cultural de crianças,
adolescentes e suas famílias, visando sua autonomia na transformação
de suas realidades.

NOSSA VISÃO
Ser referência de uma organização cristã e social, através da promoção da igualdade
de oportunidade, permitindo que cada criança e adolescente possa alcançar o seu
desenvolvimento, integração pessoal e autonomia.
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NOSSOS VALORES

MOBILIZAR
Mobilizar pessoas e instituições para que atuem na valorização,
proteção e promoção dos direitos das crianças na sociedade.

Promoção da cidadania, ética e transparência nas relações,
criatividade, respeito pelas pessoas e sustentabilidade

GESTÃO
A gestão deriva da condição de sujeitos de todos, em princípio de subsidiariedade e união de esforços em busca
dos processos educacionais libertadores, bem como dos processos de operacionalização. Dessa forma, a gestão
é participativa em todos os níveis, de modo que todos sejam incluídos no planejamento, na execução e na
avaliação dos processos de trabalho de suas equipes e da instituição.

NOSSO COMPROMISSO
É com a formação e o crescimento das crianças, adolescentes e suas
famílias, buscando o desenvolvimento integral e sustentável.

NOSSO FOCO
É a educação para a construção gradual do conhecimento e preparo para a
autonomia, pois acreditamos que assim é que se alcança a verdadeira cidadania.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

NOSSO PROJETO
COOPERA
DIRETAMENTE COM
OS OBJETIVOS
GLOBAIS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL:
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GESTÃO E FORÇA DE TRABALHO
COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Valores compartilhados, bom relacionamento e integração da
equipe, tanto profissionais como voluntários, asseguram a prestação
de assessoramento qualificado aos beneficiários e às comunidades.
Adotamos o conceito de competência essencial. Isso significa que
todo o aprendizado coletivo gera um núcleo de conhecimentos,
capacidades e vivências técnicas, humanas e culturais, que é
utilizado na busca de soluções para as causas sociais.

Trabalhamos todos os dias pela transformação da sociedade
por meio da educação e cidadania. Além de preparo técnico, o
alinhamento à nossa causa e missão é pré-requisito fundamental
para encarar os desafios e oportunidades inerentes a uma
organização social.
Amamos o que fazemos, por isso temos inspiração para agirmos
em prol de nossas crianças e das nossas comunidades.

EQUIPE
Presidente: Anésio Rodrigues de Souza
Diretora Executiva: Roberta Lima
Gestora de Projetos: Celina Mendes do Prado
Gerente Administrativa: Roberta Lima
Coordenadora Pedagógica: Elisangela Nunes
Financeiro: Fabiano Ferreira dos Santos
Assistente Social: Joana D’arc de Paula
Assistente Administrativa: Maria Lúcia Andrade
Educadores:
- Andreia Campos
- Aurelina Silveira Ramos
- Marcelo Casagrande
- Willian Prates
Marketing: Adriana Sorókin
Copeira: Débora Oliveira
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PROGRAMAS E PROJETOS
EDUCANDO PARA A CIDADANIA
Educar para o convívio social, o exercício da cidadania
e a ampliação do repertório cultural. Essa é a proposta do
Programa Educando para a Cidadania, que atende 150 crianças
e adolescentes de 8 a 15 anos.
Com atividades em contra turno escolar, nossos educandos têm
a oportunidade de desenvolver suas capacidades e habilidades
por meio de atividades como oficinas culturais, leituras,
esportes, culinária, horta hidropônica, programação, dança e
música como formas de expressão, interação, aprendizagem,
sociabilidade e proteção social.
As atividades valorizam a pluralidade e a singularidade
das crianças e suas formas particulares de sociabilidade,
sensibilizando para os desafios da realidade social, cultural,
ambiental e política de seu meio social.
A partir dessa visão, os educadores atuam ao longo dos meses
baseados nos Quatro Pilares da Educação da Unesco (aprender
a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a
conviver) e também em cinco bases metodológicas: rodas de
conversa, ludicidade, leitura, sustentabilidade e cultura de
paz.
Os Programas e Projetos desenvolvidos pelo Centro Social
Carisma buscam a plena inclusão social de crianças e
adolescentes, são elaborados para atingir o saber coletivo com
valores cruciais, como a capacidade de organização em grupo,
reﬂexão crítica, posicionamento do beneficiário como sujeito
e agente de sua aprendizagem por meio da participação.
Oficinas Oferecidas:
- Educar na Cultura Digital
- Cultura Corporal de Movimentos
- Percussão
- Violino
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ESPORTES
O esporte ajuda a desenvolver a criança como um ser social,
ligando a educação, a cultura e o esporte. Para tanto, se
torna necessário um desenvolvimento das competências
humanas em paralelo e em conjunto fundamentalmente
com as instituições educacionais.
Queremos contribuir com a qualidade de vida das crianças
e adolescentes, oferecendo meios para a prática esportiva
contínua, com atividades que auxiliem na formação física,
afetiva, social e cultural, e também estimular a convivência
em sociedade e a solidariedade.
A oficina tem como objetivo geral, proporcionar aos
educandos experiências individuais e coletivas agradáveis,
permitindo o desenvolvimento de uma relação positiva com
atividades físicas e esportivas, fazendo com que as mesmas
se transformem em hábitos para toda vida.
Oferecemos aulas de:
- Badmington
- Tênis
- Volei
- Futebol
- Jogos Cooperativos

MÚSICA
O ensino musical é a ferramenta escolhida pelo Centro Social Carisma para
o cumprimento da sua missão de transmitir valores, de expandir horizontes
e praticar a cidadania através de ações transformadoras.
A música motiva as crianças e adolescentes a conhecerem a diversidade
das manifestações musicais e culturais. Busca transformar e resgatar
valores sociais através de noções de movimento e direção, da música e da
vivência em harmonia.
O acesso ao aprendizado musical contribui positivamente para a autoestima,
para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, raciocínio lógicomatemático e linguístico de seus alunos. Pesquisas desenvolvidas por
diversos centros de pesquisas demonstram que o acesso a atividades
musicais têm efeito positivo no desenvolvimento humano; Além de permitir
o acesso a um bem cultural que se encontra fora do alcance da maior parte
da população, seja pela falta de recursos financeiros ou mesmo pela falta
de oportunidade, possibilitará um aprimoramento técnico, e uma nova
percepção musical que muito tem a contribuir para a formação de jovens
músicos, criando perspectivas de profissionalização e geração de renda.
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TECNOLOGIA
Implantação do Portal Code de Programação em parceria com a
Fundação Telefonica- Programaê orientando e motivando os educandos
a realizarem as atividades on-line que são compostas principalmente
por tutoriais autoguiados e auto orientados, que usam conjuntos de
instruções de programação para explorar e praticar o pensamento
algorítmico, aplicando-se loops, funções, variáveis e condições.
A evolução do educando, pode ser acompanhada no Portal, através de
gráficos do desenvolvimento individual de cada um, proporcionando
ferramentas úteis para sanar dificuldades individuais, e assim todos
poderão participar, porém cada um no seu rítmo.

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
Trabalhamos para despertar o espírito empreendedor, a iniciativa, a
criatividade e mensurar o nível de adaptação à situações novas, que
busquem inovações com incorporação de novos métodos e técnicas
de trabalho.
O processo de capacitação complementa-se com preparo
educacional e profissional na etapa de vivência junto às empresas
parceiras, que remuneram e fornecem todos os benefícios previstos
por lei aos jovens, propiciando a geração de renda e a conseqüente
colaboração no aumento da renda familiar e melhoria da qualidade
de vida.
Não oferecemos apenas ocupação profissional, mas a formação de
cidadãos responsáveis e cientes de seu papel na sociedade em busca
de um mundo melhor. Esses diferenciais garantem o baixo índice
de desistência do curso e a permanência dos jovens no mercado de
trabalho.
O Centro Social Carisma é registrado no CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, e tem seu programa de
aprendizagem organizado de acordo com a Lei 10.097/00 e validada
no Ministério do Trabalho e Emprego.

16

GAME DESIGNER
Partimos do sonho de democratizar o acesso ao que há de mais inovador em novas
tecnologias aplicadas ao conceito de game designer.
Conseguirmos e viabilizamos as plataformas com diversos cursos em vídeo aula,
fornecidos pelo portal Luciano Augusto e ao conteúdo ministrado pelo conceituado
profissional e professor Tito Petri.
Desde então já estamos com a quarta turma em andamento, nesse período
conseguimos aplicar o conceito proposto, sendo que o intuito maior é de que os
alunos possam continuar os estudos pelo acesso vitalício ao conteúdo.
Temos alguns casos em destaques, na primeira turma dois alunos que entraram
com dúvidas de que área de estudo e profissão se dedicariam, terminaram com a
certeza e estão atuando e cursando faculdade voltada a área de desenvolvimento
e designer.
Outro caso foi de um aluno que com o resultado do curso conseguiu aplicar na
prática e se destacar na empresa em que trabalha atualmente.
Na terceira e quarta turma tivemos dois alunos que continuam estudando e já
estão atuando no mercado, sendo que ambos não tinham um rumo definido e
graças ao conteúdo ministrado definiram o caminho a seguir profissionalmente.
Estamos constantemente atualizando o material utilizado no curso e para este
ano temos como novidade o acesso ao que vem sendo destacado pelo mercado
como uma lacuna na quantidade de profissionais disponíveis, os alunos aprenderão
aplicar conceitos como a Realidade aumentada, realidade virtual e IOT(internet
das coisas).
Seguimos firmes no intuito de proporcionar o maior acesso possível ao conteúdo
que possa gerar impacto e edificação aos alunos que passarem pelo curso de game
designer do Centro Social Carisma.
O projeto foi idealizado e temos como educadores voluntários da Carisma, Paulo
de Tarso, Fábio Luiz do Carmo e Tito Petri.

FAMÍLIAS
busca por atividades prazerosas; mediação de conﬂitos na relação
com a comunidade; orientação sobre: responsabilidade materna/
paterna; importância de acompanhar o desempenho escolar das
crianças; incentivar os filhos para participarem de atividades
complementares à escola e de colocar limites sem o uso de agressões
físicas ou verbais.
Atividades Desenvolvidas com as famílias (visitas domiciliares):
- Encontrocas
- Oficinas de Culinárias
- Oficinas de Customização
- Oficinas de Informática básica
- Projeto de Costura da Oficina do Bem

Trabalhamos para fortalecer as relações familiares e comunitárias,
estimulando a autonomia, a autoestima, o resgate da identidade,
a convivência, o desenvolvimento, a inclusão social e o
empoderamento. Identificamos potencialidades e as questões a
serem trabalhadas; fomentamos o processo de construção de
projeto de vida; acolhemos as angustias e criamos estratégias para
lidar com elas; orientamos sobre os direitos e serviços existentes
na rede; sobre os malefícios do trabalho infantil; fortalecemos a
auto-estima; incentivamos o acesso ao mercado de trabalho e/
ou atividades remuneradas (elaboração de currículo, divulgação
de vagas de emprego, indicações de cursos profissionalizantes);
facilitamos o autoconhecimento e a identificação da necessidade e
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OFICINA DO BEM | GERAÇÃO DE RENDA E
EDUCANDO PARA A SUSTENTABILIDADE
A oficina é desenvolvida por módulos e conta com a participação de
32 alunas.
O projeto foi desenvolvido pela organização e pelos voluntários do
Instituto C&A e apoio da empresa Generalle Confecções. Através
do Bazar realizado pelos voluntários do Instituto C&A, com o valor
arrecadado fizemos a reforma do espaço, compramos máquinas de
costuras e contratamos uma educadora para as aulas de costura. A
empresa Generalle Confecções doou tecidos, agulhas e linhas para
alavancar o projeto, fornecendo a maior parte da matéria-prima,
reduzindo o lixo e preservando o meio ambiente.

Objetivo do projeto “Oficina do Bem” é fomentar alternativas
de trabalho e renda, na área de corte e costura, para as famílias
atendidas no Programa de Atendimento Familiar do Centro Social
Carisma.
O projeto tem por objetivo proporcionar um ambiente de
aprendizado, relacionado com as técnicas de corte e costura,
desenvolvendo a autonomia das participantes, para que possam
através de suas produções suprir as próprias necessidades e
contribuir com um trabalho de geração de renda familiar, além de
fortalecer relações de amizade entre as participantes.
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ALIMENTANDO COM SAÚDE E QUALIDADE
PARCERIA MESA BRASIL SESC E INSTITUTO STOP HUNGER
PALESTRAS COM FAMÍLIAS
• Valorização do comer à mesa.
• Importância na continuação do processo de formação dos hábitos
alimentares.

Os hábitos alimentares caracterizados na infância, adolescência e na
fase adulta são constituídos das experiências, estímulos e aspectos
culturais que os indivíduos sofrem exposição ao longo da vida.
“O conceito do que fazemos vai muito além de oferecer refeições
deliciosas . Educamos nossos beneficiários para que eles promovam
mudanças na forma de se alimentar. Nossas crianças, por exemplo,
são capazes de inﬂuenciar e mobilizar a família para levar uma
vida mais saudável, longe de fastfoods, doces em excesso e outros
produtos de baixo valor nutricional”.

O Centro Social Carisma conta com a parceria do Programa Mesa
Brasil SESC. O Mesa Brasil Sesc busca alimentos onde sobra e entrega
onde falta. De um lado, contribui para a diminuição do desperdício,
e de outro reduz a condição de insegurança alimentar de crianças
e jovens.
As estratégias de mobilização e as ações educativas incentivam a
solidariedade e o desenvolvimento comunitário.
Estamos felizes com mais essa parceria solidária.

OFICINAS CULINÁRIAS
Principal ferramenta de educação nutricional, que, por meio do
programa, promove o estímulo ao consumo de frutas, legumes e
verduras.
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VOLUNTARIADO

arranjos, passando figurinos, na recepção, filmagem, fotografia,
cozinha, etc.

Entendemos o voluntariado como uma forma de cidadania ativa
e comprometida com a transformação social e a democracia. É
por isso que a maior parte das pessoas que dedicam seu tempo
na organização são voluntários\as que acreditam na causa,
trabalhando ativamente para promover novas dinâmicas sociais.

O Programa Nota Fiscal Paulista, que tem como coordenador
Rubens Moraes, tem crescido a cada dia e apenas com o trabalho
Voluntário, agradecemos as centenas de pessoas que divulgam,
captam e digitam milhares de cupons mensais...nossa gratidão
a todos vocês!

O Centro Social Carisma precisa de ajuda e depende da mão de
obra voluntária para se completar, técnica e financeiramente,
pois almejamos expandir o atendimento para reduzir a demanda.
Vemos o Programa de Voluntariado como parcerias de apoio,
incentivo e, sobretudo, desafio em nos manter focados na ação
social que desenvolvemos para cumprir a nossa missão.

O voluntariado do Centro Social Carisma tem recebido por vários
anos, o selo “Organização Parceira”, concedido pelo Centro de
Voluntariado de São Paulo (CVSP) às organizações que mantêm
uma parceria ativa com o CVSP e oferecem um programa de
voluntariado atuante e transformador.

A chegada de novos voluntários foi uma constante ao longo do
ano; contamos com mais de 1.000 voluntários em todas as ações,
mas o marco que consolidou esta ação foi a nossa festa de Natal.
Tivemos voluntários arrumando o espaço para a festa, fazendo

Também acreditamos que a atuação do voluntário enriquece
nosso trabalho, pois ganhamos qualidade, força e legitimidade.
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VOLUNTÁRIOS
Administração:
Vilma Oliveira

Nutricionista
Luciene Assaf Matos

Balet
Alexandra Pereira
Adriana Rodrigues

Digitadores Nota Fiscal Paulista
Alcione Beatriz de Souza
Ana Paula Dourado da Silva
Adriana Nunes
Cilene da Silva Pinto
Daniel Lobo
Elaine de Oliveira sales
Eliani Benedetti P da Silva
Fabio Argese Ribeiro
Felipe Henrique Viana Pereira
Jamile Guieleu Costa Leão
Jane Ap Almeida de Souza
Jonatas Miranda Carril
Kelly de Oliveira
Klairith Chagas
Luciana Neves de Assis
Leslie Beatriz Costa Pena
Marcelo Rodrigues de Souza
Marcia de Souza Ferreira
Marcia Valeria M Almeida
Natalia Diniz de Souza
Patricia Guerardt Silva
Patricia Satomi Nishimura
Priscila Rafaela de Souza Silva
Renan Alves da Silva
Renata Duarte de Andrade
Roberto Vicente Alves
Rosana de Almeida Muzy
Rubens Roberto Braz Moraes
Ruth Cruz Silva
Silvia Guerardt da Silva
Thaiz Paz
Tiago Batista de Freitas
Valdirene Alcerito
Vania Cristina Suppa
Vivian Regina da Silva Chervenka
Walquiria Almeida Prado

Bazar
Rose Oliveira
Coordenador da Nota Fiscal Paulista
Rubens Roberto Braz Moraes
Cozinha
Marli Faria de Oliveira
Marly Aparecida Silva
Juliana Ribeiro Caetano de Souza
Maria do Socorro Araujo Bezerra
Domerina Bastos pimentel
Jacira Minelli
Game Designer
Paulo de Tarso Souza
Fabio Luiz do Carmo
Fotograﬁa
Cilene Rodrigues
Elisangela Nunes
Informática
Jairo Silva Pepe
Eventos Geral
Monica Cristina
Aguinaldo Esteves
Milena Esteves
Magna Skeff Seba
José Carlos (JK)
Andrea Garcia
Wania Gonçalves
Tania Teixeira
Marilandia Santos
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Recebemos em 2017 os voluntários das empresas:

Há alguns anos, o trabalho voluntário deixou de ser uma opção
pessoal ou de motivação religiosa e passou a fazer parte do
cenário empresarial. Apoiar uma causa, humanizar as relações e
envolver os funcionários, além de construir uma imagem positiva
perante o mercado, ampliam novas habilidades profissionais e
fortalecem a integração entre as equipes.

Implantação da Oficina do Bem,
Oficinas de Ovos de Páscoa, Oficinas
de Customização e Plantio da horta
hidropônica.

Cada vez mais as empresas mobilizam seus colaboradores para
o desenvolvimento de atividades voluntárias, e reconhecem
que essas iniciativas contribuem para a promoção de um
melhor ambiente de trabalho. Além disso, colaboradores que
se envolvem com ações voluntárias são mais engajados com a
empresa, e a maioria dos gestores considera que o voluntariado
faz um profissional melhor.

Implantação de uma Sala de
Tecnologia, capacitação para
crianças e educadores.

Implantação do Projeto Game
Designer - plataformas com diversos
cursos em vídeo aula, fornecidos
pelo portal Luciano Augusto e
ao conteúdo ministrado pelo
conceituado profissional e professor
Tito Petri.

Participação de 18 maquiadoras
e cabelereiras na Festa de
encerramento.

Participação de 84 voluntários do
Programa Servathon – Almoço Sustentável
com as famílias atendidas no projeto.
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DESTAQUES 2017
DE OLHO NA
SUSTENTABILIDADE
O Centro Social Carisma e o Instituto C&A também se preocupam
com o uso equilibrado e sustentável de energia elétrica!
Todas as lâmpadas ﬂuorescentes das salas e espaços externos foram
trocadas por LED, a fiação antiga e caixa de energia também foram
trocadas.
As lâmpadas de LED são totalmente sustentáveis, pois não contêm
nenhum elemento poluente ou contaminante como as lâmpadas
ﬂuorescentes, diminuindo assim a quantidade de lixo gerado.
Outro benefício do LED é seu baixo consumo de energia, o que
causa, além de economia para a organização, uma diminuição na
necessidade de geração de energia elétrica, reduzindo os impactos
ambientais desse processo.
E já conseguimos excelentes resultados. De 3071 KWH /Outubro,
foi 1844.6 KWH em dezembro, tendo uma redução considerável no
valor da conta de energia elétrica.
Nosso muito obrigado ao Instituto C&A e a todos os voluntários
envolvidos por mais esse importante projeto.

MODA SUSTENTÁVEL
OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO
COM VOLUNTÁRIOS C&A
Os voluntários do Instituto C&A realizaram oficinas de customização
para atender as famílias atendidas pelo Centro Social Carisma para
resgatar sua cidadania e aumentar a renda, valorizando os 3R:
Reaproveitar, Reutilizar e Reciclar. Pretendemos criar uma identidade
cultural local a partir da experiência das mulheres, fazendo com
que se sintam valorizadas e produtivas. As participantes aprendem
a customizar peças de vestuário, utilizando técnicas de bordado,
pintura, colagem, buscando originalidade e criando um diferencial
em sintonia com as tendências da moda.
O aprendizado é a base para que nossas mães possam superar,
acreditar e transformar a sua própria realidade.
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IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PROGRAMAÇÃO
PARCERIA FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO /PROGRAMAÊ
No início de 2017, o Centro Social Carisma ganhou 2 novas salas de Tecnologia com 24 notebooks que foram implantadas pelos
voluntários da área de TI da Fundação Telefônica.
Os educadores receberam a capacitação dos voluntários para uso do Portal Code.org e as crianças a partir de 8 anos iniciaram
as aulas de programação.
Code.org, é referência mundial quando o assunto é aprender a programar. O site está recheado de mini games, atividades para
fazer oﬄine e um monte de vídeos com celebridades—como Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e Bill Gates, da Microsoft.
Lá, eles apresentam os principais conceitos de programação de um jeito divertido para todas as idades!
Trabalhamos a favor da cultura digital que impulsiona cada vez mais novos modelos de organização e comportamento, porque
acreditamos que as transformações virtuais também modificam o mundo real.
Quem tem contato com linguagem de programação em idade escolar, seja através de games ou outras atividades, saem mais bem
preparados para entrar nas universidades e mercado de trabalho.
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EVENTOS E SAÍDAS
Nossos eventos tem o objetivo de fortalecer o relacionamento com a comunidade, divulgar nossa causa, engajar pessoas e captar recursos, mobilizando organizações, empresas e o setor público em prol do desenvolvimento social.

PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO COMUNITÁRIO DO
INSTITUTO C&A
Tour pelos pontos turísticos da cidade de São Paulo e visitas à comunidade de Paraisópolis e às instituições parceiras fizeram parte da
intensa programação do Intercâmbio Comunitário, que aconteceu entre os dias 25 e 28 de setembro. Em seus dias na capital paulista,
os participantes (voluntários, gerentes e conselheiros do Instituto C&A e instituições parceiras) das oito equipes vencedoras do Prêmio
Voluntariado 2016, tiveram a oportunidade de conhecer também o Centro de Distribuição Tamboré (CDT), a loja conceito da C&A no
Shopping Center Norte, Escritório Central (EC) e os prédios do Demini e do Ecommerce.
O Centro Social Carisma recebeu a visita dos participantes do Intercâmbio Comunitário , onde o Presidente Anésio Rodrigues de Souza,
expôs sobre nosso trabalho para todos os participantes.

PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA NA INAUGURAÇÃO
DA ÁRVORE DE NATAL DA SODEXO

A Orquestra Sinfonia do Novo Mundo fez uma apresentação para os colaboradores da SODEXO em cada departamento
com músicas natalinas.
A Orquestra também tocou músicas brasileiras unindo o erudito ao popular e alegrou a platéia de forma entusiástica.
Em todos os concertos, os jovens demonstram o resultado do Projeto com um repertório variado, o que aumenta o
interesse de quem ouve as apresentações.
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FESTA DIA DAS CRIANÇAS
Em outubro realizamos a Festa de Comemoração do dia das Crianças. Foi um dia
de muito amor e alegria! Sorriso no rosto, brincadeiras e muita diversão! Crianças,
adolescentes e voluntários do Instituto C&A se divertiram bastante! Obrigado a todos os
voluntários que sempre se juntam a nós para proporcionar deliciosos momentos como
este. Nossas crianças agradecem pela festa e pelos presentes recebidos.

ALMOÇO SUSTENTÁVEL COM AS
FAMÍLIAS E INSTITUTO STOP HUNGER
A cada ano, como parte da iniciativa mundial para a causa STOP Hunger, o Instituto Stop Hunger organiza a SERVATHON: a maratona
mundial de voluntariado para o combate à fome e à má nutrição.
Em 2017 foram arrecadadas 133,3 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram doados para 135 instituições de diversas regiões do
Brasil, o Centro Social Carisma foi uma dessas organizações beneficiadas.
Além da entrega de 110 cestas básicas para as famílias, foi realizado no mesmo dia um delicioso almoço Sustentável, organizado pela
nutricionista da Sodexo e a cozinheira do Centro Social Carisma e dezenas de mãos que prepararam. Na ocasião foi falado sobre a
alimentação saudável e sustentável e cada família recebeu um livrinho de receitas sustentáveis.
A alimentação sustentável consiste em utilizar partes de alimentos que normalmente são desprezadas, como cascas, talos, sementes,
entrecascas e folhas. O conceito do não desperdício pode – e deve – ser realizado no dia a dia por qualquer pessoa, independentemente
de sua classe social ou econômica.
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FESTA DE ENCERRAMENTO
O Centro Social Carisma fechou o ano com uma belíssima
festa de encerramento, que teve como tema a cultura de paz.
No evento houve a participação dos beneficiários, das
famílias atendidas e de empresas parceiras. Cerca de 1.100
pessoas, num espaço decorado pela Mônica Decorações, com
o espetáculo Cultura de Paz e a belíssima apresentação da
Orquestra Sinfonia do Novo Mundo do Centro Social Carisma e
do Ballet. Após as apresentações houve um jantar para todos
os presentes.
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NÚMEROS 2017

3.500 Outras Ações de Cidadania

120 Programa Educando para a Cidadania
20 Programa Formação Básica para o Mercado de Trabalho

4.951 Seguidores no Facebook

30 Programa Jovem Aprendiz

1.840 Campanha Natal Solidário/Festa de encerramento
37 Alunas do Projeto Oficina do Bem

40 Mães no Curso de Informática
527 Pessoas atendidas no Evento Almoço Sustentável

MUNICÍPIOS ATENDIDOS Osasco, Barueri, Carapicuíba, São Paulo,
Caieiras, Jandira e Itapevi.

110 Famílias Atendidas no Porgrama de Atendimento Familiar
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Um dos pilares de atuação da organização é a preocupação com seu desenvolvimento institucional. Buscamos melhorar continuamente nosso
trabalho mediante processos transparentes, éticos, participativos e coerentes, que garantam o desenvolvimento do trabalho comunitário, a
gestão de equipes, o financiamento e a informação.

COMUNICAÇÃO
Clipping
O Centro Social Carisma consolidou sua presença e ganhou novos espaços nos veículos de comunicação,
ampliando a visibilidade da atuação institucional.
Portal Centro Social Carisma.
Agora estamos com novas funcionalidades e novo layout, mais moderno, clean e dinâmico. Tudo feito
com muito carinho e a partir das opiniões, impressões e sugestões de parceiros.

Presença na Mídia
Em 2017, tivemos uma reportagem da Rede Globo de Televisão no G1 sobre nosso Projeto de Programação
em parceria com o Programaê da Fundação Telefônica Vivo.
A matéria contribuiu para a divulgação do nosso trabalho e fortalecimento de nossa marca, atraindo
mais parceiros e doadores.

Selo Empresa Socialmente Responsável
O objetivo da iniciativa é reconhecer publicamente as empresas parceiras do Centro Social Carisma e
divulgar a importância de ações socialmente responsáveis no meio empresarial.
Redes Sociais
Usamos como formas de interação entre pessoas que compartilham ideias, opiniões, senti mentos e
posicionamentos através de ferramentas utilizadas na web. Estamos no Facebook,Twitter,Youtube e no
Blogspot.

Manual de Identidade Visual
Criamos em 2010 nosso Manual de identidade visual com o objetivo de preservar as propriedades visuais
e facilitar a correta propagação e memorização da marca , criando uma padronização consistente , que
agregue valores de confiança e qualidade.
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RESULTADOS
Para garantir os direitos resguardados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), o acesso e permanência à educação, acesso à Saúde,
o controle dos boletins escolares e atestados de saúde tem sido um dos
resultados efetivos.

EVASÃO ESCOLAR
A criança ou jovem vítima da evasão escolar se transformará no adulto marginalizado,
desempregado ou subempregado, conferindo um aspecto social e econômico ao
problema. Por isso, cada criança ou adolescente que volta à escola é uma conquista
não somente do Centro Social Carisma, mas principalmente da sociedade.

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR
E NO CENTRO SOCIAL CARISMA
A participação dos pais, apontada como fator relevante para a diminuição da
violência e o resgate dos valores, também é discutida nas reuniões.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Os programas são avaliados no final de cada ano. Cada programa possui um instrumental e indicadores
específicos de avaliação, onde há a participação das crianças, adolescentes e famílias. Os principais
resultados alcançados e os objetivos para o próximo ano são publicados em abril do ano seguinte no
Relatório de Atividades.
Mensalmente, a coordenação e equipe de educadores fazem os relatórios e avaliação dos Programas.
A equipe administrativa presta contas para os órgãos públicos e empresas parceiras com os quais são
conveniados. O monitoramento dos processos é feito por meio do preenchimento de planilhas específicas
e da elaboração de relatórios das atividades desenvolvidas e das despesas realizadas, indicadores da
metodologia Balanced Scorecard.
Os relatórios mensais são armazenados em um sistema que fica disponível para a equipe de gestão e
serve como norteador das tomadas de decisão.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Em países do terceiro mundo, as organizações não governamentais têm funções cada vez mais legítimas, que crescem devido às necessidades
de setores públicos. Sendo assim, as ONGs assumem importantes espaços na sociedade civil. Então, se temos organizações comprometidas e
muitas causas para serem defendidas, o que falta? A resposta é simples: recursos financeiros. Independentemente do momento econômico do
país ser favorável ou não, captar recursos financeiros e conseguir doações de produtos nunca foram tarefas fáceis. Contudo, três estruturas
importantes são fundamentais para se iniciar uma conversa sobre ações filantrópicas: transparência (ter as prestações de contas abertas
para a sociedade, mostrando a idoneidade da instituição), transformação social (dados que mensurem o impacto e a transformação social) e
planejamento institucional (que possibilita traçar novos rumos para a instituição, com a finalidade de aprimorar as estruturas).
Sendo assim, a equipe interna utiliza diferentes estratégias para alcançar os objetivos, entre elas estão: a arrecadação de doações em dinheiro,
Pessoa Física e Jurídica, Nota Fiscal Paulista, Convênios Privados, Parcerias Empresárias, Marketing Relacionados à Causa, Eventos e vendas de
produtos no Bazar de novos e usados da organização. Você também pode fazer parte dessa história contribuindo das seguintes formas:

PARCERIAS PRIVADAS

VOLUNTARIADO
Você pode nos ajudar sendo um voluntário. O trabalho
voluntário é uma ação de cidadania e solidariedade, que
enriquece a vida pessoal e contribui para a transformação
da sociedade.

Empresas que apoiam financeiramente, com produtos ou
serviços, além de leis de incentivo, especialidades técnicas,
patrocínios de eventos ou de marketing relacionado à causa.
Sua empresa ao contribuir com o Centro Social Carisma,
associa sua imagem conosco e tem uma série de benefícios.
- Selo ‘Empresa Socialmente Responsável”
- Logomarca aplicada em materiais gráficos
- Logomarca no site do Centro Social Carisma
- Ações que envolvam seus funcionários.

CONTRIBUINTE PF E PJ
Podem ajudar com doações periódicas. Basta escolher a
melhor forma de contribuir: cartão débito, crédito, depósito
bancário ou boleto.

Consulte nossa Área de Mobilização de Recursos, através
do e-mail centrosocial@centrosocialcarisma.org
ou por telefone: 11 3695-8854

NOTA FISCAL PAULISTA

BAZAR

Outro instrumento de captação de recursos ao longo do ano
foi a campanha de doações de notas fiscais, do Programa
Nota Fiscal Paulista. Com o apoio de voluntários, que doam
e cadastram as notas e a parceria das seguintes empresas:
Cacau Show, Amor aos Pedaços, Papelarias, Café do Ponto,
Kopenhagen, Swiffer, Padaria Albion, Padaria Comendador,
Conveniencia Posto Visconde Nova Granada. Padaria Flora,
Casa da Comida, Casa de Peças Duarte, Extra Taipas,
Papelaria Clarsbel, Lanchonete Pibus, Auto Posto Carapicuiba,
Hambúrgueria Visconde de Nova Granada, Mercado Gomes

O Centro Social Carisma conta com um bazar comercializa
produtos novos e usados a preços praticados abaixo do
mercado, possibilitando o acesso a artigos de qualidade para
comunidade local, dentre outros clientes, além de reverter
todo o valor arrecadado para a manutenção dos Programas
Sociais. Recebemos essas doações de roupas usadas dos
membros da Carisma e as roupas novas do Instituto C&A.
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GESTÃO FINANCEIRA

Nesta área, o Centro Social Carisma conta com profissionais,
auditores externos e ferramentas especializadas que asseguram
o bom andamento e utilização dos recursos financeiros .Todas as
ações são realizadas com muita responsabilidade e transparência, mantendo credibilidade na prestação de contas a doadores,
assim como a permanência de convênios e parcerias, imprescindíveis ao desenvolvimento e sustentabilidade de nossa atuação.
Acreditamos que o bom relacionamento com as empresas e o
reconhecimento da sociedade decorrem justamente de uma
gestão qualificada, transparente e focada em nossas Diretrizes.
Nosso balanço continua indicando uma operação econômica e financeira equilibrada, embora a atividade da organização venha
sendo permanentemente incrementada, objetivando melhor e
mais amplo atendimento social.

ENTRADAS
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Entradas Operacionais + Doações + Trab. Voluntário

R$ 792.794,88

Total de Entradas Operacionais

R$ 684.028,49

Mantenedora Carisma (rateio sem reembolso)

R$ 207.660,00

Parceria C&A (bazar)

R$ 202.264,53

Nota Fiscal Paulista

R$ 81.524,75

Contribuição Pessoa Jurídica

R$ 39.112,08

Parceria Telefônica/Vivo

R$ 35.418,00

Contribuição Pessoa Física

R$ 29.314,00

Verba Secretaria da Cultura (Proj. Sinfonia do Novo Mundo)

R$ 25.099,38

Projeto Fórum

R$ 23.431,06

Convênio Jovem Aprendiz

R$ 13.760,00

Bazar Social

R$ 8.242,00

Repasse Carisma (contribuições)

R$ 7.489,00

Convênio Seds 788/12

R$ 7.114,56

Doação Sodexo

R$ 3.158,12

Outros repasses

R$ 380,00

Rendimentos de Aplicações Financeiras

R$ 61,01

Doações Recebidas

R$ 58.277,12

Doações Diversas

R$ 58.277,12

Contra Partida Trabalho Voluntário

R$ 50.489,27

Despesas Diretas + Ativos + Doações

R$ 739.721,109					
Educ. para
Cidadania

Jovem
Aprendiz

Despesas dos Projetos, Fixas + Eventuais

R$ 371.720,85

R$ 48.323,60

Despesas Fixas

R$ 330.220,88 R$ 45.640,80

Sinfonia do
Novo Mundo

Parceria
C&A

Vivo Mobilidade

R$ 32.569,19

R$ 153.714,70

R$ 48.494,61

R$ 16.071,42

R$ 68.826,73

R$ 739.721,10

R$ 1.173,68

R$ 36.280,99

R$ 1.222,20

R$ 7.370,99

R$ 68.287,73

R$ 490.197,27

Fórum

Adm. Social

Totais

Pessoal

R$ 233.145,00 R$ 27.734,60

R$ 0,00

R$ 32.513,58

R$ 200,00

R$ 0,00

R$ 794,25

R$ 294.387,43

Salários e Ordenados (CLT)

R$ 76.605,92

R$ 0,00

R$ 5.706,86

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 90.824,48

R$ 8.511,70

Autônomos (Prestadores de Serviços Gerais)

R$ 39.092,75

R$ 3.535,75

R$ 0,00

R$ 10.283,72

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 52.912,22

Assistencia Médica e Odontológica

R$ 45.903,32

R$ 5.407,81

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 6,96

R$ 51.318,09

Honorários Aulas (Educadores)

R$ 22.768,50

R$ 4.904,00

R$ 0,00

R$ 16.523,00

R$ 200,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 44.395,50

Férias, 13º Salário e Gratificações

R$ 24.272,35

R$ 2.696,93

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 26.969,28

Vale Transporte, Vale Refeição e Cesta Básica

R$ 12.217,42

R$ 1.395,02

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13.612,44

FGTS

R$ 8.895,19

R$ 988,41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.883,60

Contribuição Sindical

R$ 1.046,41

R$ 34,62

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 346,62

R$ 1.427,65

Indenização e Aviso Prévio

R$ 1.234,07

R$ 137,11

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.371,18

PIS Sobre Folha

R$ 1.109,07

R$ 123,25

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.232,32

Farmácia (Desconto em Folha)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 440,67

R$ 440,67

Gerais e Fixas

R$ 71.033,41

R$ 12.736,29

R$ 0,00

R$ 2.165,00

R$ 914,55

R$ 7.370,99

R$ 67.493,48

R$ 161.713,72

Trabalho Voluntário

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 50.489,27

R$ 50.489,27

Energia Elétrica

R$ 18.777,35

R$ 4.421,72

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 23.199,07

Assistência Contábil e Auditoria

R$ 18.886,60

R$ 3.685,88

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 22.572,48

Assistência Jurídica

R$ 18.279,05

R$ 1.739,68

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.018,73

Depreciacão

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 17.004,21

R$ 17.004,21

Gênero Alimentício

R$ 2.630,51

R$ 314,88

R$ 0,00

R$ 2.165,00

R$ 914,55

R$ 7.370,99

R$ 0,00

R$ 13.395,93

Água e Esgoto

R$ 5.082,87

R$ 1.739,29

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 6.822,16

Aluguel de Equipamentos (Impressora)

R$ 3.552,18

R$ 381,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.933,18

Telefone e Internet

R$ 2.551,85

R$ 286,84

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.838,69

Gás

R$ 1.273,00

R$ 167,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.440,00

Financeiras e Tributárias

R$ 26.042,47

R$ 5.169,91

R$ 1.173,68

R$ 1.602,41

R$ 107,65

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 34.096,12

IPTU

R$ 19.510,20

R$ 4.534,53

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 24.044,73

Encargos de Conta Corrente

R$ 6.361,63

R$ 616,48

R$ 1.173,68

R$ 1.462,85

R$ 107,65

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.722,29

Juros, Multas e Taxas

R$ 157,25

R$ 17,47

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 174,72

IRRF Sobre Aplicação

R$ 5,41

R$ 0,57

R$ 0,00

R$ 128,81

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 134,79

ISS s/ Serviço

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10,75

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10,75

IOF

R$ 7,98

R$ 0,86

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8,84

Despesas Eventuais

R$ 40.919,39

R$ 2.682,80

R$ 31.395,51

R$ 61.237,17

R$ 47.272,41

R$ 8.700,43

R$ 539,00

R$ 192.746,71

Reforma Espaço Of. Do Bem

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 37.577,12

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 37.577,12

Manutenção e Reformas (sala, móveis)

R$ 5.953,55

R$ 97,50

R$ 0,00

R$ 6.859,70

R$ 21.217,47

R$ 1.000,00

R$ 0,00

R$ 35.128,22

Devolução Secretaria Cultura

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 31.395,51

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 31.395,51

Eventos (serv. Buffet)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 17.974,34

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 17.974,34

Natal Solidário/Festa de Encerramento

R$ 6.895,74

R$ 289,35

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.185,09

Combustível

R$ 8.171,75

R$ 741,74

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8.913,49

Manutenção máquinas e equipamentos

R$ 393,62

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.123,40

R$ 1.100,00

R$ 3.241,93

R$ 0,00

R$ 7.858,95

Material de Limpeza

R$ 5.133,34

R$ 556,94

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.456,31

R$ 0,00

R$ 7.146,59

Uniformes

R$ 1.780,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.690,00

R$ 0,00

R$ 1.480,00

R$ 0,00

R$ 6.950,00

Transportes

R$ 4.420,00

R$ 180,00

R$ 0,00

R$ 976,71

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.576,71

Gráficas e Impressos

R$ 617,60

R$ 507,40

R$ 0,00

R$ 157,20

R$ 2.885,60

R$ 239,70

R$ 0,00

R$ 4.407,50

Equipamentos Oficina do Bem

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.088,76

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.088,76
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Manutenção Elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.667,65

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.667,65

Descartáveis

R$ 1.883,29

R$ 132,74

R$ 0,00

R$ 622,53

R$ 0,00

R$ 53,08

R$ 0,00

R$ 2.691,64

Material de Costura

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.274,79

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.274,79

Propaganda e Divulgação

R$ 2.029,55

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 156,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.185,55

Material Escritório, Papelaria e Artesanato

R$ 586,08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 896,79

R$ 0,00

R$ 1.482,87

Serviços Prestados por terceiros

R$ 1.392,57

R$ 74,62

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.467,19

Decoração

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.040,50

R$ 23,97

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.064,47

Corrêios

R$ 691,24

R$ 72,86

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 764,10

Materiais Didáticos

R$ 389,80

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 332,62

R$ 0,00

R$ 722,42

Material de Cozinha

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 158,76

R$ 403,38

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 562,14

Taxas, Licenças e Autorizações (Consulta CNPJ)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 539,00

R$ 539,00

Viagens (Feiras e Reuniões)

R$ 242,25

R$ 0,80

R$ 0,00

R$ 40,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 283,05

Cartório

R$ 246,56

R$ 23,05

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 269,61

Despesas com Horta

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 256,29

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 256,29

Eventos Dia das Crianças

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 215,41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 215,41

Estacionamentos

R$ 52,20

R$ 5,80

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 58,00

Conduções

R$ 40,25

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 40,25

Doações (Valorizadas)

R$ 580,58

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 56.196,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 56.777,12

Em Espécie: Roupas e Calçados

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$39.933,74

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$ 39.933,74

Em Espécie: Móveis e Utensílios

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$12.500,12

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$ 12.500,12

Em Espécie: Produtos de Limpeza

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$3.333,08

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$ 3.333,08

Em Espécie: Gênero Alimentício

R$580,58

R$0,00

R$0,00

R$429,60

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$ 1.010,18

SAÍDA POR GRUPO
DE DESPESAS

DESPESAS POR
PROJETO
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PALAVRA DO AUDITOR
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos administradores da
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE OSASCO
Osasco – SP
Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE OSASCO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE OSASCO em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e
os seus ﬂuxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 23 de março de 2018.
Alexandre D.Nascimento
Presley José Godoy
CRC 1SP 185.052/0-5
CRC 221 344
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TÍTULOS

Veja abaixo os títulos que o Centro Social Carisma adquiriu através da seriedade de seu trabalho

TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO
LEI Nº 3572/2009 DE 06.08.09
TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PROCESSO MJ
Nº 08071.011451/2010-21
CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE REGISTRO Nº 3.12.158
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 072/2001
CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO - JOVEM APRENDIZ
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE
ENTIDADE - CRCE.
CADASTRO NA DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

38

39

Centro Social Carisma
Rua São Bento, 273 – Quitaúna – Osasco – SP – Brasil
CEP 06186-140 – Tel. 11 3695-8854
http://www.centrosocialcarisma.org
40

