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CONQUISTADO O SELO DOAR A+
A Pequena Casa da Criança foi aprovada no processo de
auditoria do Selo Doar e recebeu o Selo A+. O certiﬁcado
que atesta a qualidade no padrão de gestão e
transparência das organizações sem ﬁns lucrativos no
Brasil foi concedido em 29 de junho deste ano pela
mesma entidade que promove o prêmio Melhores ONGs
junto com a revista Época, distinção que a Pequena Casa
também ganhou em 2017 e em 2019.
O Instituto Doar valoriza e incentiva a cultura da doação,
e é exatamente a solidariedade a força que impulsiona a
Pequena Casa a fazer seu trabalho na comunidade da
Vila Maria da Conceição, atendendo a mais de 800
crianças, jovens e idosos diariamente, oferecendo escola do primeiro ao quinto ano na instituição,
prestando serviços gratuitos como assistência social e jurídica às famílias da região e muito mais.
Atualmente a sede está fechada em respeito ao distanciamento social exigido pelas orientações sanitárias
para conter a pandemia de Covid-19, mas um grupo de plantão recebe e repassa as doações de cestas de
alimentos e itens de higiene aos moradores.
O Selo Doar A+ é uma comprovação de credibilidade, seriedade e respeito adquiridos em quase 64 anos de
história da Pequena Casa. O Instituto Doar começou sua atuação no ONG Brasil 2013, evento que mobilizou
mais de 500 organizações.

ESCOLA FAZ TRABALHO À DISTÂNCIA COM ALUNOS
A Escola Pequena Casa da Criança está dando continuidade às aulas na educação infantil e no fundamental
por meio de vídeo e de atividades por escrito entregues na secretaria aos responsáveis, que também
compartilham com as professoras as fotos dos alunos fazendo suas tarefas em casa. As aulas on-line e
entrega de tarefas domiciliares seguirão até o retorno das atividades escolares de modo presencial,
quando houver segurança para isso em termos de saúde. A equipe de colaboradores da escola está
trabalhando em plantões.
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Prezados amigos e amigas, neste tempo de pandemia vivemos
momentos fortes de compaixão e solidariedade. Ninguém de nós
está livre deste inimigo mortal invisível. Vivemos em uma estranha
guerra e procuramos ser mais solidários possível com nossos irmãos e
irmãs mais vulneráveis. Somos todos um só coração e nos unimos
para nos proteger uns aos outros. É hora de intensiﬁcar a nossa
solidariedade. Estamos todos no mesmo barco, com uma diferença:
uns têm melhores condições de sobrevivência por possuir mais bens,
outros sofrem dessa carência e por isso se tornam mais vulneráveis.
É hora de nos darmos as mãos e agir com o coração. Na pequena Casa
da Criança, sentimos todos estes gestos.Temos empresários,
pessoas físicas e entidades que estão muito sensíveis a esta triste
situação e têm colaborado muito, cada um conforme seu alcance,
para que pudéssemos manter os salários dos nossos colaboradores e
para saciar a fome das mais de 800 pessoas e suas famílias que são
atendidas na Pequena Casa com cestas básicas, kits de higiene, doações de cobertores, roupas, calçados
etc. Tenham certeza, Deus não se deixa vencer em generosidade. Com certeza receberão a recompensa já
aqui neste mundo e a vida eterna por tão generosos gestos de caridade fraterna. Continuem conosco,
unidos venceremos a guerra da Covid-19 e todas as consequências que estamos enfrentando. Deus
abençoe cada gesto, grande ou pequeno, nada é invisível aos olhos de Deus. Abraço com gratidão no
coração a todos vocês, parceiros e parceiras no amor fraterno.
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SOLIDARIEDADE ENCHE O CORAÇÃO
Nesse momento de crise e isolamento social, os atendidos pela Pequena Casa da Criança têm recebido
cestas básicas e kits de higiene graças a pessoas que estão sensíveis aos que menos possuem. Cada um, de
acordo com suas possibilidades, tem contribuído. A instituição calcula a entrega mensal de 556 cestas
básicas em média. Também foi levada ajuda a famílias da comunidade que não eram atendidas pela
Pequena Casa. Foram muitas as doações nesses últimos meses, e só para citar algumas relembramos aqui
os 100 quilos de alimentos, roupas e calçados dos amigos da Solaxis Engenharia e Energia Solar, além de 25
cestas básicas e material de higiene das amigas da Assufrgs. Outras 40 cestas vieram do grupo de ex-alunos
e ex-atletas do Colégio Metodista Americano de Porto Alegre. Carol Selbach HairStilyst e Escola de Goleiros
Eduardo Bragaglia também foram muito importantes contribuindo com alimentos. Os amigos Pedro,
Ricardo e Alessandra trouxeram 200 quilos.
A solidariedade não para por aí. O frio também motivou os corações, e 200 cobertores chegaram por meio
dos grandes amigos Tio Klaus e Clodis Xavier. Os Inimigos Do Frio, o Simers e o Rotay Partenon deram
enorme auxílio com agasalhos e calçados. Nossa gratidão a todos os doadores. Com certeza a recompensa
virá de Deus para todos, e que Deus abençoe a todos.

Diante da situação de pandemia o Serviço de Abordagem Social da Pequena Casa da Criança intensiﬁcou as
ações no território Cruzeiro e Cristal, levando alimentação e kits de higiene para a população em situação
de rua e famílias acompanhadas, ou seja, com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
Além do repasse de itens arrecadados pela instituição por rede solidária, a equipe Ação Rua presta serviços
informando aos atendidos sobre seus direitos e também orientando sobre funcionamento e formas de
acesso à assistência social e à saúde, e ainda explicando sobre cuidados para se proteger da Covid-19.
Contamos com a expansão e fortalecimento desta rede de apoio para que possamos seguir na luta e nos
espaços da rua, cumprindo o papel na garantia de direitos, cuidado e proteção para a população em
situação de vulnerabilidade social de forma acolhedora e humanizada.
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Intensiﬁcado serviço de abordagem social

3

EDUCANDOS DO SCFV E JOVENS APRENDIZES SEMPRE CONECTADOS
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Os educandos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) continuaram realizando
atividades de casa e interagindo com os educadores de forma on-line. Dentre as atividades estavam a
participação na festa "julina" pelo facebook. Já a Cooperativa Escolar, que é composta pelos educandos do
SCFV, participou de reuniões virtuais, do Desaﬁo Coopes e muito mais durante este período de pandemia,
quando é necessário o distanciamento social. O projeto é realizado em parceria com os amigos do Sicredi
União Metropolitana RS.
Também os jovens aprendizes da Pequena Casa estão à distância, mas presentes, participando das aulas
teóricas on-line e garantindo a continuidade da aprendizagem proﬁssional com atividades e conteúdos
importantes para a formação de cada um.
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DOAÇÕES PARA QUEM TANTO PRECISA
A pandemia de Covid-19 mudou a rotina da Pequena Casa
da Criança. O prédio está fechado em respeito ao
distanciamento social, mas um grupo de plantão recebe e
repassa doações de cestas de alimentos e itens de higiene
aos moradores. Até março a Pequena Casa da Criança
servia 1.200 refeições todos os dias para centenas de
crianças, jovens e idosos, além das oﬁcinas de judô e
música, educação infantil e fundamental, atendimento a
idosos e diversos outros projetos. Devido à pandemia a
prioridade agora é o básico, e cestas de alimentos estão
sendo entregues às famílias que precisam.
A fome batia na porta já antes da disseminação do
coronavírus e centenas de famílias estão de barriga vazia.
Por isso, quem puder fazer uma doação deve acessar
https://doe.pequenacasa.org.br/pequenacasa/doe/em
ergencial. Contatos também pelos e-mails
comunica@pequenacasa.org.br e
projetossociais@pequenacasa.org.br.

Colabore com a Pequena Casa Criança
Caixa Econômica Federal
Agência: 0445 (operação 003) - Conta: 905-3
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 - Conta: 91445-2
Banrisul
Agência: 0051 - Conta: 06.026.359.1-6

Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Se você quiser fazer doação de roupas
ou alimentos, nosso endereço é:
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon
Fone: (51) 3076 0500
As crianças da Pequena Casa agradecem sua colaboração.

Você também pode nos ligar: (51) 3021 7621
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon - Porto Alegre

