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Relatório Anual
2021

Programa

2021

Projetos Próprios
•

•

Ampliando o Saber
•
•

Grupo Operativo
CQC (cuidando de

•

quem cuida)
Papo Reto

Escola de Informática

Projetos Apoiados

Projetos em Parceria
•

Firjan
• Atletas do Futuro
• Espaço Maker
• Cursos
Profissionalizantes

•

Senac na Comunidade
• Educação
Profissionalizante

•

CRAS Tijuca

• CMS/Clínica da Família
Carlos Figueiredo Filho

•

Associação das Filhas de
Maria Imaculada

Em 2021 a Fundação São
Joaquim realizou

5.614
atendimentos diretos e
indiretos para crianças,

jovens e seus familiares,
além de apoio
nutricional (cestas

básicas).

MISSÃO: Articular e promover o desenvolvimento humano, de crianças, jovens e
suas famílias em situação de risco social, por meio de ações educativas, para o
exercício pleno da cidadania.

VISÃO: Ser reconhecida como instrumento de transformação social, através de
ações educativas relevantes e inovadoras.

CERTIFICADOS e REGISTROS:
•

Certificado de Semifinalista do Prêmio Itaú Unicef

•

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; Nº 08/002618/2005;

•

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; Nº do

registro 05/2011;
•

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS - renovação
da certificação em 30/09/2020, conforme decisão publicada no Diário Oficial
da UNIÃO-DOU para o período de 30/01/2021 a 29/01/2026.

Quando retornamos presencialmente em 2021,
demos ênfase ao acolhimento das crianças e

suas

famílias.

percebemos

Já
a

nos

primeiros

necessidade

meses,

de

atuar

rapidamente para abrandar os efeitos da
pandemia, que atingiu fortemente o nosso
público-alvo, oferecendo oportunidades que
garantissem 3

direitos

básicos:

Educação,

Alimentação e Geração de Renda.

Desta forma, iniciamos as
Orientação
entrega

de

Pedagógica
cestas

atividades de

(reforço

básicas

escolar),

como

apoio

nutricional e cursos profissionalizantes na área
de gestão e geração de renda .

Cestas
básicas
Distribuímos cestas básicas doadas pela Empresa
Monteiro Aranha S.A., para todas as famílias do
Programa Ampliando o Saber.
No segundo semestre incluímos 01 dúzia de ovos em
cada cesta, como forma de suprir as necessidades

proteicas das crianças e adolescentes e ainda,
absorventes íntimos,

no combate à pobreza

menstrual.

•

1.400 cestas de alimentos, kits de higiene, ovos
e absorventes íntimos ;

•

2.012 pessoas impactadas indiretamente pelas
cestas.

PROJETO Ampliando o saber – on-line e presencial
Dentro do projeto Ampliando o Saber,
trabalhamos o tema Poderosa África –
Conhecendo Nossas Ancestralidades,que
aborda o racismo e a cultura pela paz. Em
paralelo, incluímos na grade a atividade de

Orientação Pedagógica (reforço escolar),
tendo em vista o impacto do
distanciamento das crianças da vida
escolar.

No 2° semestre retornamos integralmente
com todas as atividades presenciais para
todas as crianças e adolescentes.
Em 2021, realizamos 3.089 atendimentos

em 455 oficinas.

Projeto papo reto + construindo escolhas
Ao longo do ano de 2021, mantivemos a proposta de oferecer espaços
de acolhimento e escuta para que, as questões da adolescência
pudessem ser discutidas pelos nossos alunos. Temas como sexualidade,
vida escolar, vida social, saúde , entre outros, foram debatidos de
forma a promover reflexões.
Para a realização desta proposta, contamos com a nossa equipe
psicossocial, além do grupo de alunas do curso de Psicologia, da
Universidade Santa Úrsula, que voluntariamente trouxeram o
Projeto Construindo Escolhas, cujo objetivo é a transmissão de
informações e discussões sobre a vida escolar e o mundo do trabalho.
.

Fortalecimento de vínculos
Neste ano, em especial, no segundo semestre, percebemos uma adesão maior de mães e avós nos
grupos operativos. Estes grupos aconteceram mensalmente, de forma on-line e presencial. Ao
longo do ano, com o aumento de participantes, a qualidade das discussões cresceu, tendo como

resultado a criação de vínculos e a formação de uma rede de apoio entre os participantes. Temas
como trabalho, maternidade, violência e retorno à vida escolar foram as pautas dessas
discussões.
▪

100 atendimentos mensais individuais na

entrega de cestas;
▪

329 famílias atendidas individualmente para
orientações
emergencial,

socioassistenciais

(auxílio

bolsa-família,

cartão

alimentação do município, entre outros)

22 grupos operativos on-line e
presenciais, realizados junto às famílias
do Ampliando o Saber, totalizando
131 participantes.

LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO
A fim de atualizarmos os dados socioeconômicos das famílias atendidas pelo Ampliando o Saber,
a equipe psicossocial aproveitou o momento da rematrícula e realizou este levantamento.

No que concerne à renda das famílias, podemos perceber que 60% delas vivem com até 1 salário
mínimo (R$1.100 valor em 2021) . O dado em si já é bastante alarmante, contudo, durante as
entrevistas, o que se percebe é que grande parte dos que se inseriram neste parâmetro vive
apenas com o benefício do antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil (valor fixo de R$ 400,00),
chegando a uma média de meio salário mínimo para toda a família.

Sobre a situação de trabalho e renda dos responsáveis pelos nossos atendidos, pode-se perceber
que 31% estão desempregados e 34% em situação de trabalho informal. É importante ressaltar
que neste último caso, grande parte dos familiares elencaram este termo referindo-se a “bicos”
e pequenos serviços esporádicos, e não um trabalho mais frequente, que tenha uma renda mais
previsível. A realidade segue nos apontando para um cenário de muita precariedade no âmbito
profissional e financeiro.

Alguns depoimentos transcritos de crianças, adolescentes e suas famílias na íntegra, sobre a

importância da Fundação em suas vidas.
“ Eu faço parte da Fundação
São Joaquim, desde quando eu tinha
10 anos. A Fundação sempre foi uma
grande motivação para mim e para o
meu crescimento. Sempre me
ajudando a melhorar mais o meu
desenvolvimento mental e minhas
atitudes. Eles sempre pretende tá por
perto pra saber que tá acontecendo
com toda essa preocupação que a
fundação tem com nós, é a melhor de
todos os projetos, essa é uma grande
inspiração
para
todas
as
comunidades.”
“Eu gosto muito da Fundação, dos professores,
dos meus amigos de sala, de todas as pessoas da equipe
psicossocial e também, o que eu não podia esquecer, o
lanche daqui. Sou muito grata a todas as pessoas que
participaram e participam da minha vida na Fundação.
Aprendi várias coisas, que hoje levo pra minha vida
social na escola e em qualquer outro lugar. O mais
importante de todos é a de não fazer bullying. E
também, não ser racista, preconceituosa, entre outras
coisas. Me perguntaram como foi minha trajetória na
Fundação e eu respondo nesse papel que a minha
trajetória aqui foi maravilhosa. OBRIGADO!!”

Helane da Silva (57 anos), divorciada, moradora do Complexo do
Borel, é mãe de João Lucas que entrou na Fundação com 10 anos de

idade, e hoje é um adolescente de 15 anos, que permanece na
instituição. Na ocasião se observou uma ausência do pai na vida de
João e toda responsabilidade voltada para essa mãe. João revela
especial interesse pelas artes, em 2019 a equipe psicossocial

conseguiu uma bolsa de estudos no curso de teatro. Helane participa
dos grupos operativos. Em 2019, encontrava-se desempregada, mas
sempre buscava gerar renda na área da beleza. O trabalho informal
não estava possibilitando arcar com todas as despesas da casa. A
equipe psicossocial a auxiliou na construção de um currículo e, através
da nossa parceria com a Rede D’Or, ela foi contratada e trabalhou
como copeira num dos hospitais da rede, ocupando o cargo por quase
2 anos. Mas, com o início da pandemia ela ficou desempregada. Em
2021,fez o curso de salgados do SENAC em parceria com a Fundação e
voltou a estudar pelo EJA. Em 2022, atuará no projeto M.A.E, do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, para o qual foi selecionada (
oportunidade divulgada pela equipe da Fundação). Helane está
sempre disposta a investir nas oportunidades ofertadas pela
Fundação e temos
atravessada

profunda admiração
por

lutas

por
e

sua história
afetos.

Cursos de informática on –line E PRESENCIAL
Neste ano,

a equipe envolvida com

as atividades de informática da Fundação,

participou de capacitações e organizou os cursos que tiveram início no mês de maio
e foram até novembro. Mesmo diante do desafio da conectividade, conseguimos
oferecer os cursos de Word, Excel e Informática Básica, no formato presencial e online. Tivemos 107 alunos participantes, incluindo os grupos de adolescentes do

Programa Ampliando o Saber, para os quais introduzimos o Pacote Office.

38 alunos cadastrados;
57 aulas ministradas

Firjan – (Sesi e Senai)
Ginástica para terceira idade

Atletas do Futuro

Em 2021 foi possível retornarmos com
O

Projeto

Atletas

presencialmente

às

do

Futuro

atividades

retornou
para

o

Programa Ampliando o Saber e realizou 87

as atividades esportivas para a Terceira

Idade, seguindo todos os protocolos
preventivos Contra Covid- 19.

oficinas, que aconteceram 2 vezes por
semana, todas às segundas e quartas, no
horário das 10:00h às 11:30h e das 13:30h às
16:30h.

Esta retomada foi motivo de alegria

para os idosos, na medida em que
conseguiram rever os colegas, trocar
experiências e cuidar de sua saúde. A
turma permaneceu com 25 alunos

matriculados.

Firjan – (Sesi e Senai)
espaço MAKER
O Espaço Maker realizou 493
atendimentos presenciais, entre o
público da Fundação São Joaquim
e público externo . As atividades
lúdicas envolvem: contação de
histórias,

exibição

de

vídeos,

atividades via internet, produção
de

maquetes,

temáticas, jogos como
outras

brincadeiras

desenvolvidas .

discussões
quizz e
educativas

Curso de EletricistA PARA OBRAS e assistente DE almoxarifado

Nos meses de maio e junho, em parceria
com o SENAI/Firjan, iniciamos os curso de
Eletricista para Obras e Assistente de

Almoxarifado, ambos presencialmente, de
segunda a sexta, das 8:00h às 11:00h. Os
cursos tiveram duração de 3 meses e ao
final, os alunos receberam um certificado.

Foram 40 alunos matriculados.
Durante o curso, convidamos Ian José
Marinho Dias, assistente social da Firjan,
para, junto com a nossa psicóloga Luiza

Felício, conduzir uma roda de conversa
sobre o universo masculino. A aceitação foi
imediata porque sentiram-se acolhidos, e a
ideia é tornar essas rodas de conversa uma

prática nos próximos cursos.

Impulsiona RJ
SENAC RJ / sebrae
O SENAC retomou as atividades no 2° semestre na
Fundação, com o projeto piloto chamado IMPULSIONA
RJ. Uma parceria entre SENAC RJ e SEBRAE, com o
objetivo

de

contribuir

socioeconômico das

para

o

desenvolvimento

comunidades em situação de

vulnerabilidade. Visando também facilitar o acesso à
empregabilidade

e geração de renda por meio da

formação profissional e do empreendedorismo.
Os cursos são divididos em duas trilhas: Geração de
Renda e Empregabilidade. Os cursos

de geração de

renda são: Depilação, Alongamento de Cílios, Design de
Sobrancelha, Doces e Salgados para Festas, Cozinha
Descomplicada, Bases de Confeitaria e Cake Design).
Os cursos ligados à empregabilidade são: Assistente
Administrativo, Assistente de RH, Informática Básica e
Excel Avançado.
Foram capacitados 200 pessoas.

Rede do território

Nos últimos meses, promovemos a
reunião com as instituições parceiras
atuantes no Complexo do Borel, para
unirmos as nossas ações em prol de um
melhor atendimento aos moradores
desta
escassez

comunidade.
e

Temas

qualidade

da

como
água,

segurança e o centenário do Complexo
do Borel foram debatidos. Além disto,
a nossa equipe psicossocial está em
constate articulação com as redes de
atenção

como

o

CRAS,

CREAS,

Conselho Tutelar e Posto de Saúde.

Projeto Apoiado – CAVIM – Centro de apoio vicenta maria
Núcleo santa teresa
O Projeto atende crianças a partir de 06 anos e suas famílias, oriundas das
comunidades e estudantes do ensino público do entorno. As atividades desenvolvidas
visam sempre respeitar a individualidade de cada um, aprimorando suas qualidades,
convivência societária e aumentando sua autoestima e inclusão cultural. O CAVIM possui

09 crianças matriculadas.
Com a permanência do estado de pandemia no Rio de Janeiro que ocorre desde
março de 2020 foi necessário a interrupção do atendimento presencial das crianças no
projeto CAVIM. O acompanhamento destes, assim como de suas famílias, ocorre pelo

atendimento remoto. As 09 famílias são atendidas mensalmente durante a entrega de
cestas básicas.

RELATÓRIO FINANCEIRO 2021
TOTAL
1-

ORÇADO

REAL

(%)

RECEITAS OPERACIONAIS

1.1- Receitas Financeiras
1.2- Doação
1.3- Expectativa Receita Testamento/Inventário
1 -TOTAL DAS RECEITAS
2 - DESPESAS OPERACIONAIS
2-1 - Projetos Apoiados pela Fundação
2.1.1 - Assoc.Maria Imaculada
2.2 - Projeto Próprios da Fundação
2.2.1 - Projeto Ampliando o Saber
2.2.2 - Projeto Escola de Informática
2.3 - Projetos em Parceira com a Fundação
2.3.1 - SENAC RIO
2.3.2 - FIRJAN
2.4 - Administrativo
2 -TOTAL DAS DESPESAS

91.694 338.772
516.780 564.456
4.870.937 5.057.278
5.479.411 903.228

369,46%
109,23%
103,83%
16,48%

ORÇADO REAL
99.996
99.996
99.996
99.996
867.837 827.659
799.366 763.091
68.471
64.568
167.934 172.341
98.031
99.663
69.903
72.678
383.573 385.153
1.519.340 1.485.149

(%)
100,00%
100,00%
95,37%
95,46%
94,30%
102,62%
101,66%
103,97%
100,41%
97,75%

3 - RESULTADO 3.960.071 4.475.356 113,01%

AVALIAÇÃO FINANCEIRA 2021
Em 2021 investimos R$ 1.519.340,00 em cinco (5) projetos próprios, seis (6) projetos em parceria
com a Fundação e um (1) projeto apoiado pela Fundação, beneficiando, direta e indiretamente 5.614
crianças, adolescentes, jovens e adultos de comunidades de baixa renda.
Atingimos todas as metas da Fundação São Joaquim previstas e, conseguimos realizar os
investimentos de nosso Planejamento Orçamentário que enviamos ao Ministério Público e, tivemos
2,25% a menos de despesas do que foi orçado para este ano.
Atingimos também nossos objetivos no que diz respeito a manutenção dos custos administrativos e a
manutenção do espaço onde se realizam os nossos projetos Ampliando o Saber, Escola de
Informática, SENAC na Comunidade e FIRJAN.
Em nosso orçamento de 2021 foi colocado a expectativa de recebimento de R$ 4.870.937,00 relativo
ao término do Testamento/Inventário e recebemos R$ 5.057.278,00.
A Fundação São Joaquim é herdeira instituída por testamento, de bens e direitos deixados pela Sra.
Erna Underberg Albrecht, que faleceu em 16/04/2006.

Agradecimentos

