A Pequena Casa da Criança é uma instituição social sem fins lucrativos, localizada no
coração da Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre. Fundada em 1956 pela Irmã Nely
Capuzzo, hoje é dirigida pela Irmã Pierina Lorenzoni. Com 65 anos de existência, a
instituição atende um público de cerca de 800 pessoas por dia, marcado pela situação
de vulnerabilidade social. Das 479 famílias atendidas, 25% possuem menos de ½
salário mínimo como renda familiar. Mais de 70% das famílias são monoparentais e
40% dos responsáveis familiares possuem ensino fundamental incompleto. Assim, a
Pequena Casa se mantém na missão de “oportunizar o desenvolvimento social à
população, através da participação da sociedade, educação, profissionalização e
inclusão socioeconômica”.
O trabalho desenvolvido na Pequena Casa da Criança a fez reconhecida por
excelência, por realizar ações de educação, profissionalização, mobilização
comunitária e de assistência social. Nesse sentido, a instituição atende crianças, jovens
e idosos, em seus mais diversos programas como escola de educação infantil e
fundamental, oficinas do contraturno escolar, grupo de idosos e jovem aprendiz,
financiando seus programas com recursos próprios, por meio de parcerias com o
município e a iniciativa privada, e contribuições provenientes de pessoas físicas e
jurídicas.
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30
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Missão: Oportunizar o desenvolvimento social à população, através da participação da
sociedade, educação, profissionalização e inclusão socioeconômica para a geração dos
resultados.
Visão: Buscar a sustentabilidade da Organização, solidificar a nossa missão, com uma
equipe qualificada e um sistema de gestão eficiente, em uma estrutura adequada,
garantindo e ampliando o impacto na comunidade.
Princípios
1. Igualdade: Consciência de que todos somos iguais nos direitos.
2. Justiça e Paz: Cultivo da Justiça e paz social.
3. Respeito: Atitudes de profundo respeito ao ser humano.
4. Ética e transparência: Comportamento ético nos objetivos da Instituição e das
pessoas envolvidas.
5. Trabalho em Equipe: Valorização e desenvolvimento do trabalho em equipe.
6. Consciência política: Entendimento da política institucional, não vinculada a
partidos políticos.
7. Base Teológica: Presença cristã e evangelizadora.

Escola de Educação Infantil e Ensino
Fundamental
Atendimento de crianças do maternal, a
partir de três anos, ao 5º ano do ensino
fundamental. 419 atendidos, sendo mais da
metade em turno integral. Atividade
realizada em convênio com a SMED.

Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos

Serviço de Abordagem Social - Ação Rua
Consiste em abordar e criar vínculo com as
crianças, adolescentes, adultos e famílias que
utilizam o espaço da rua como espaço de
sobrevivência (trabalho, mendicância e
moradia). 159 atendidos mensalmente.
Atividade realizada em convênio com a FASC.

Representatividade na Rede

Promove oficinas no contraturno escolar para
crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Promove o
acesso à cultura e ao fortalecimento de vínculos
através de oficinas lúdico-pedagógicas de violino,
violoncelo, percussão, literatura, teatro, artes,
dança, informática e esportes. 164 atendidos.
Atividade realizada em convênio com a FASC.

Estamos engajados nas politicas públicas sociais e
de direitos às crianças, adolescentes e pessoas
idosas, tendo cadeira no Conselho da Crianças e
do Adolescente-CMDCA, e participação assídua
no Fórum dos Direitos da Criança e do
Adolescente- FMDCA, no Fórum Municipal do
Idoso, na Comissão Regional da Assistencia Social
– CORAS- Partenon, Rede do territorio Partenoon
e da Microrede Santo Antônio.

Jovem Aprendiz

Serviço Social

Promove formação profissional de jovens de 14 a
24 anos na área de assistente administrativo, os
inserindo no mercado de trabalho, através de
empresas parceiras, colaborando para a geração
de renda e o desenvolvimento profissional. 60
atendidos e 25 empresas parceiras.

Realiza atendimento às famílias, possibilitando
um processo de construção da cidadania e
acesso a direitos. Promove também maior
integração da comunidade com as ações da
instituição. Realiza em média 319 atendimentos
mensais.

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Idosos

Psicologia

Promove atividades de convivência e
fortalecimento de vínculos para idosos (igual ou
acima de 60 anos), a fim de estimular a inclusão e
participação social, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida. 80 atendidos. Atividade
realizada em convênio com a FASC.

Realiza atendimentos clínico e acolhimento
psicológico aos atendidos e famílias e às
atividades relacionados à manutenção da saúde
emocional e das relações em conjunto com os
projetos da instituição, como a escola e o serviço
de convivência e atendimento de vínculos.
.

Voluntariado

Espirtualidade
A partir de sua base e princípios cristãos, a
instituição realiza encontros de espiritualidade
e religiosidade com seus atendidos e com a
comunidade, respeitando todos os credos.

A instituição tem uma equipe de voluntários
atuando na promoção da saúde, educação,
qualificação e diversas outras mobilizações
solidárias. Hoje a instituição conta com cerca
de 30 voluntários.

Premiações:
• Selo Doar A+ 2020 – 2023, Instituto Doar;
• Certificado de Transparência e Boas Práticas Sociais – Phomenta 2019;
• Melhores ONGs para se doar 2017 e 2019 (Revista Época e Instituto Doar);
• Selo Doar 2017, 2018 e 2019
• Prêmio ENATS de Boas Práticas de Gestão;
• Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa/RS de 2009 a
2014 e 2017 a 2019;
• Prêmio Qualidade RS PGQP Troféu;
• Prêmio Top of Mind;
• Troféu Assistencial Brigada Militar;
• Troféu SENAR RS de Responsabilidade Social;
• Troféu Solidariedade Câmara Municipal de Porto Alegre
• Troféu Top Cidadania;
• Utilidade Pública Municipal (Lei 2.400 de 27/07/1962, DOPA 30/07/1962)
• Utilidade Pública Estadual (Decreto Nº 16930, DO 09/11/1964)
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon
Fone: 3076 0500
Central de Doações: 30217621
www.pequenacasa.org.br
comunica@pequenacasa.org.br
www.facebook.com/ongpequenacasa
www.instagram.com/ongpequenacasa/

