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 Mensagem da Direção (G4-1) 

         Em 2018, a SOAF fortaleceu sua base protetiva com projetos voltados 

aos direitos fundamentais previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, de forma a garantir o acesso do Direito à Liberdade, 

ao Respeito e à Dignidade - artigo 16. De forma pontual ampliou ações 

que compreende “O direito à liberdade, enfatizando o aspecto do 

“Brincar, praticar esportes, divertir-se”. 

A parceria com o ChildFund Brasil tem construído pontes importantes 

para a sustentabilidade, com foco no fortalecimento de comunidades, 

formação e multiplicação em tecnologias sociais e formações contínuas 

de seus colaboradores, no intuito de zelar pelos direitos das crianças e 

adolescentes atendidos pela Organização Social. 

A ações proativas da SOAF foram importantes para o 

desenvolvimento dos mecanismos protetivos das crianças e adolescentes, 

e só foram possíveis, graças às parcerias como: Apoio do Criança 

Esperança, da Casa Civil através do Governo do Estado do Ceará, ao 

Apoio Internacional do Programa FIFA FOOTBALL FOR HOPE, Itaú Social 

com o Programa Comunidade, Presente. E do Governo Municipal de 

Milagres com a Secretaria do Trabalho e Assistência Social.  

 Trabalhamos diariamente imbuídos do espírito de que somos todos 

responsáveis pela garantia dos direitos das nossas crianças, adolescentes 

e jovens, reafirmamos este compromisso com ações pontuais, de 

qualidade, respeitando as diversidades, com a ética e o compromisso 

com a sociedade. 
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 Contexto Comunitário (G4-2) 

 

 

Milagres é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua 

população em 2017 era de 28.231 habitantes. Tem um único distrito, 

Podimirim ou Rosário localizado às margens da CE-293.  

Segundo a oralidade local, em meados do século XVII, nascia um 

povoado, às margens do Riacho dos Porcos. O fundador, Souza Presa, fez 

promessa quando foi surpreendido por emboscada de indígenas e após 

conseguir se salvar ergueu igreja em homenagem a Nossa Senhora dos 

Milagres. E assim, em 1760, no pequeno povoado, fundou a prometida 

igreja, que permanece como ponto central do atual município. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de Milagres, no ano de 2010, é de     0, 

628, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o 

IDHM do município é longevidade, com índice de 0,777, seguida de 

educação, com índice de 0,569, e de renda, com índice de 0,561. Milagres 

ocupa a 3.519ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o 

IDHM. 

          As comunidades de atuação da SOAF estão distantes da sede 

aproximadamente 5 km. Tem como área de atuação nos bairros Francisca 

do Socorro, Frei Damião e Casa Própria, assiste famílias no Distrito do 

Rosário, Vila Pe. Cícero, Sítio Limoeiro, Sítio Nazaré, Vila Manoel Alves. O 

que se assemelha entre as comunidades são as condições de exposição 

às vulnerabilidades sociais gerados pela ausência de políticas públicas.     



  

 

4 

          Os principais riscos encontrados nas comunidades estão 

concentrados nos altos índices de violação aos direitos de crianças e 

adolescentes, como negligência, violência física e psicológica, e abuso 

sexual. A SOAF vem desenvolvendo ações estratégicas de combate às 

violações de direitos, com investimento em tecnologias sociais, projetos 

específicos de orientação, qualificação e oferta de ações pontuais com 

foco na prevenção, proteção e garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes, em parceria com órgãos de proteção e defesa municipal e 

estadual da criança e do adolescente. As comunidades têm potenciais 

para desenvolvimento comunitário. Há facilidade de articulação com os 

demais órgãos de proteção existentes no território. 

 Sobre o Relato de Sustentabilidade (G4-28, G4-30, G4-32) 

Para mostrar a nossa trajetória em 2018 de forma mais objetiva e 

eficiente, adotamos o modelo global de Relato de Sustentabilidade, 

desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI), em sua versão GRI-G4 

Essencial. Uma combinação de informações quantitativas e qualitativas, 

de ciclo anual, que explicita como geramos valor interna e externamente 

e como nossas estratégias contribuem para o desenvolvimento 

sustentável, influenciando na capacidade da organização sobreviver no 

longo prazo e atender seu público. 
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 Perfil da Organização (G4-3; G4-4; G4-5; G4-6; G4-7; G4-8) 

 

 

 

         A Sociedade de Assistência à Criança - SOAF é uma Organização da 

Sociedade Civil com personalidade jurídica, natureza filantrópica, sem fins 

econômicos. 

         A SOAF está situada no município de Milagres, Ceará-Brasil. Sua área 

de atuação abrange os bairros Francisca do Socorro, Frei Damião e Casa 

Própria, assiste famílias no Distrito do Rosário, Vila Pe. Cícero, Sítio Limoeiro, 

Sítio Nazaré, Vila Manoel Alves, totalizando 450 famílias e 601crianças, 

adolescentes e jovens. Tem como finalidade o desenvolvimento de ações, 

com a participação das famílias, visando criar condições e oportunidades 

para que todas as crianças e adolescentes envolvidos possam 

desenvolver plenamente o seu potencial como pessoas, cidadãos e 

futuros profissionais.  

A SOAF completou 31 anos de atuação em 2018. Fundada em 25 

de setembro de 1987, a partir das necessidades e carências da 

comunidade. Um final de década marcado pela desnutrição, extrema 

pobreza e muitas dificuldades para a população milagrense, 

principalmente crianças e adolescentes. A SOAF surgiu num contexto de 

grandes desafios e transformações. O foco da SOAF era o combate a 

extrema pobreza, com oferta de alimentação, era servido um “sopão” 

que diariamente sanava a fome de crianças e suas famílias.    Neste 

período, 70% das crianças de 0 a 6 anos de idade estavam em risco 

nutricional.  A ausência de políticas públicas nas áreas de saúde e 

educação era evidente, a SOAF ofertava atendimento em creche. Em 
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seus programas de habitação ajudava na construção de fossas e auxílio 

em materiais de construção, foram construídas 50 moradias e 350 

banheiros em regime de mutirão. Além de medidas de combate às 

doenças com doações de filtros, medicamentos e cestas básicas. Foram 

anos de muito empenho, compromisso e dedicação. 

 

 

 

A Sociedade de Assistência à Criança- SOAF concentra em seus 

resultados positivos a base para firmar novas parcerias. Também busca 

através de editais públicos firmar parceiros em potencial. Há uma equipe 

na organização empenhada em manter um relacionamento positivo com 

seus parceiros, por considerá-los essenciais na efetivação e êxito das 

principais atividades desenvolvidas ao longo do ano.  

A SOAF oferece atividades socioeducativas, culturais, ações 

preventivas, esportivas, tecnologias sociais, orientação coletiva e familiar. 

Busca desenvolver as potencialidades dos envolvidos, instruindo-os para 

uma convivência harmoniosa, despertando valores éticos e morais, e 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e sem 

conflitos. 

Atua na área da infância e adolescência e tem como principal 

parceiro o Childfund Brasil, com o sistema de Apadrinhamento de 

doadores em todo o mundo. As crianças e adolescentes fortalecem os 

laços de amizade com seus doadores através de relatórios anuais de 

acompanhamento da situação familiar e trocas de cartas com 

informações de saúde, educação e garantias de direitos.  

A busca empenhada pela segurança e proteção das crianças e 

adolescentes, de forma continuada, tem contribuído para transformações 

de vidas, mudanças comportamentais que colaboram para o 

crescimento pessoal, profissional e humano do nosso público. 
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 Ideologia: Missão, Visão, Valores (G4-56) 

MISSÃO INSTITUCIONAL  

Desenvolver ações, com participação das famílias, visando criar 

condições e oportunidades para que todas as crianças e adolescentes 

envolvidos possam desenvolver plenamente o seu potencial como 

pessoa, cidadão e futuros profissionais.     

VISÃO  

Garantir que crianças e adolescentes tenham uma infância digna 

defendendo seus direitos em comunhão com a família interferindo 

positivamente nas suas realidades superando as desigualdades sociais. 

VALORES 

Ética – Compartilhamento – Exercício da Cidadania – Transparência –

Autonomia.  

 Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16)   

A SOAF manteve em seu quadro funcional 13 (treze) colaboradores 

regidos pela CLT. 63 pessoas atuam como voluntários diretos, entre 

diretoria executiva, animadores comunitários e equipe de apoio 

institucional, para atender um público de 101 crianças entre Zero e Cinco 

anos de idade, 423 entre 6 e 14 anos de idade, 94 jovens acima de 15 anos 

de idade e seus familiares.  

Projetos Sociais realizados em 2018:  

1. Projeto Família Cuidadora - O Projeto busca favorecer o desenvolvimento integral 

e bem-estar de 101 crianças entre 0 e 5 anos de idade, buscando assegurar que 

todos os direitos sejam respeitados. Seu Objetivo é contribuir para que a família 

desenvolva suas competências visando a garantia de condições dignas para o 

pleno desenvolvimento de crianças. As tecnologias sociais e metodologias 

aplicadas neste projeto são: animador comunitário, casinha de cultura, grupos de 

convivência, kit família brasileira fortalecida1, terapia comunitária integrativa. 

Parceiro: Childfund Brasil.  

 

2. Projeto Crianças Saudáveis e Participativos - O Projeto prevê que 423 crianças e 

adolescentes de 6 a 14 anos de idade desenvolvem capacidades para 

estabelecer relações saudáveis na família, escola e comunidade e habilidades 

para a tomada de decisões. O seu principal objetivo é contribuir para fortalecer 

os vínculos entre crianças, adolescentes e adultos responsáveis em ambientes 

                                                             
1 É um material didático formativo, que contém cinco álbuns que explicam os cuidados necessários 

com as crianças desde a gestação até 6 anos de idade, período de vida determinante para o 

desenvolvimento integral de meninas e meninos. 
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saudáveis e protegidos. As tecnologias sociais e metodologias aplicadas neste 

projeto são: Brincando nos Fortalecemos, CidadECA2. Parceiro: ChildFund Brasil.  

 

3. Projeto Identidade e Participação Cidadã - O Projeto contribui para que 94 jovens 

de 15-24 anos sejam capacitados e tenham oportunidades para empreender 

projetos pessoais e profissionais na busca pelo fortalecimento da identidade 

pessoal e comunitária dos jovens, melhorando sua autoestima, os vínculos 

familiares, comunitários e sociais. As tecnologias sociais e metodologias aplicadas 

neste projeto são: REJUDES e Saúde e Prevenção nas Escolas3. Parceiro: ChildFund 

Brasil.  

 

4. Projeto Gols de Cidadania - Visa garantir oportunidades de acesso a práticas 

esportivas que contribuam com a proteção e prevenção às vulnerabilidades 

sociais de 150 crianças e adolescentes, entre 06 e 18 anos de idade e seus 

familiares da cidade de Milagres-CE, através de vivências em serviços 

socioesportivos como referência para um convívio social saudável e seguro com 

ênfase no aprendizado e desenvolvimento humano de forma plena. 

Metodologia: Técnica do Cover Coaching4, do Programa FIFA Football For Hope.  

Parceiro: FIFA FOOTBALL FOR HOPE.  

 

5. Projeto Social: Jogos e Brincadeiras Chegando as Ruas e Calçadas De Milagres-

CE: O Projeto é uma implementação das ações lúdicas que a SOAF desenvolve 

junto as 250 crianças de 3 a 6 e 7 a 12 anos e suas famílias das comunidades 

atendidas. Jogos e brincadeiras populares evidenciados na nossa cultura será 

fortalecido no Espaço físico que temos na SOAF organizado para práticas de 

brincadeiras fomentado o desenvolvimento das brincadeiras de faz de conta 

entre as várias linguagens que fortalecem o Direito do Brincar. Estamos inovando 

as ações com Trailer "Viajando pelos Direitos das Crianças" que chegará as 

comunidades mais distantes onde as crianças e famílias enfrentam diversas 

situações de vulnerabilidade, entre outras violações de direitos. O Trailer chegará 

as comunidades sendo um dia em cada comunidade e os grupos de crianças 

participarão das atividades lúdicas no tempo de 3hs/ dia-semana. Sendo as 

práticas lúdicas mescladas a outras linguagens como teatro e literatura. 

APOIADOR: CRIANÇA ESPERANÇA. 

 

6. Projeto Social: Jogos e Brincadeiras Chegando as Ruas e Calçadas de Milagres-

CE: O Presente convênio tem por objetivo geral o estabelecimento de apoio 

financeiro para o implemento do projeto “JOGOS E BRINCADEIRAS CHEGANDO 

AS RUAS E CALÇADAS DE MILAGRES-CE”, a realizar-se entre os dias 28/11/2018 e 

31/12/2018, em vários bairros da cidade de Milagres-CE, visando promover o 

desenvolvimento de ações de inclusão e integração social através do lúdico, por 

meio de uma programação que envolve brincadeiras educativas, contações de 

estórias, teatro, ciranda de leituras e acompanhamento sociofamiliar, entre 

outros, para um público-alvo estimado em 200 crianças entre 3 e 12 anos e seus 

familiares, proporcionando a inclusão social através do direito do brincar, 

                                                             
2 Metodologia de Estudo formativa do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA de forma lúdica 

com crianças e adolescentes.  
3 Trata-se de ações de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva de adolescentes e 

jovens, articulando os setores de saúde e de educação ligados ao Programa de Saúde na Escola 

– PSE.  
4 Técnica de futebol que estimula entre os participantes a cooperação, respeito. A mediação 

conflituosa em campo é determinada pelos próprios jogadores. Não há arbitro na partida e os 

jogadores determinam regras para as vivências.  
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valorizando a cultura das famílias e comunidades locais, resgatando brinquedos 

e brincadeiras na comunidade e, ainda, estruturando grupos de famílias para o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil, incentivando a melhoria da 

qualidade de vida, tudo em conformidade com o Plano de Trabalho que integra 

o termo independente de transcrição. Apoiador: CASA CIVIL – GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ 

 

7. Projeto CidadECA: A Comunidade dos Direitos: Esse projeto busca qualificar o 

atendimento na prevenção de violência por meio de atividades pedagógicas 

que promovam o fortalecimento do protagonismo infanto-juvenil, a participação 

cidadã e a promoção dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de forma colaborativa através da mobilização fictícia de uma 

pequena vila de moradores, chamada CidadECA: A Comunidade dos Direitos. 

Recebemos a doação de materiais permanentes. Apoiador ITAU SOCIAL – 

PROGRAMA COMUNIDADE, PRESENTE.   

 

 

A SOAF possui um Plano Operacional de Preparação para 

Emergências. Trata-se de um trabalho coletivo que, através do ciclo de 

formação realizado em parceria com ChildFund Brasil, com a 

colaboração de estudos em grupos de trabalho, reuniões com equipe da 

organização, visitas aos órgãos públicos acerca da preparação dos 

desastres que possivelmente podem afetar a vida das crianças, suas 

famílias e comunidades, adotando assim, diretrizes de prevenção contidas 

neste documento. 

O planejamento global da SOAF está alinhado à Política de 

Proteção Infantil, focados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

– Agenda 2030, com ações e metas anuais inseridas diretamente nos 

projetos sociais, apresentando meios para atingir objetivos comuns no 

alcance das metas mundiais para desenvolvimento pleno e sustentável do 

Planeta. 
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A SOAF integra o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente de Milagres e se insere nas políticas sociais voltadas à 

infância. Articula também ações junto ao Conselho Municipal de 

Assistência Social nas decisões relativas aos programas sociais 

desenvolvidos no município.  

 

 

 Governança (G4-34) 

A SOAF prima pelo êxito no exercício da cidadania integrada com sua 

diretoria executiva, grupos de voluntários e educadores atuantes pela 

causa da infância e adolescência.  

      A SOAF obteve como média geral o percentual em 92,13 no índice de 

Governança, de acordo com a pesquisa fornecida pelo ChildFund Brasil, 

com as diretrizes do GIFE, pontuando maiores resultados em controle e 

supervisão financeiros e econômicos, Políticas institucionais, Estratégia e 

gestão, Conselho deliberativo. O indicador de transparência e relação 

com partes interessadas obteve uma pontuação abaixo da média, no 

entanto a SOAF implantou durante o ano de 2018 medidas importantes 

para que os processos sejam mais transparentes, a exemplo da 

apresentação de relato integrado e relatório anual de ação, criação das 

redes sociais e site institucional, ampliando o diálogo com sociedade 

através de simples mecanismos de buscas, com acesso as ações e 

prestações de contas. 

Em 2018 essa pesquisa conseguiu avançar de 76,00 pontos, em 2017, 

para 92,13 ampliando significativamente seus índices em TRANSPARÊNCIA, 

CONTROLE e SUPERVISÃO FINANCEIRA e POLÍTICAS INSTITUCIONAIS.  Esses 

indicadores demonstram que a SOAF em 31 anos de atuação está sempre 
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em busca de melhorar o acesso e os trabalhos para as famílias, crianças e 

adolescentes. 

A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal são os principais responsáveis 

pela SOAF, seguidos da Gestara Institucional, a Educadora de Vínculo 

Criança Padrinho e Gestão Admirativo-financeiro. Os educadores sociais 

são os responsáveis diretos pela execução de ações junto ao público de 

crianças, adolescentes e jovens.  

 

 Auditorias 

A Sociedade de Assistência à Criança – SOAF, mantém sua 

escrituração contábil de acordo com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Todas as 

operações e atividades financeiras são acompanhadas pela empresa 

CONTROLLER, contratada para prestar serviços contábeis. Anualmente é 

realizada auditoria externa por auditores independentes, por empresa 

registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), selecionada 

exclusivamente para este fim.  

Por valorizar a transparência em seus processos e ações, a Sociedade 

de Assistência à Criança (SOAF) recebe anualmente auditoria externa 

contratada por seu parceiro, ChildFund Brasil, que avalia desde a sua 

documentação jurídica, governança, gestão e até o controle e execução 

de suas finanças. De acordo, com o último parecer de auditoria realizado 

em 2018, pela empresa Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes - 

membro da rede global da Baker Tilly Internacional Ltda., cujos membros 

são pessoas jurídicas separadas e independentes, as demonstrações 

contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 Colaboradores (G4-10) 

Os colaboradores da SOAF são constantemente estimulados em sua 

capacidade de liderança e de comunicação com vista a uma melhor 

gestão e o consequente reflexo no atendimento e satisfação das crianças, 

adolescentes e jovens nas ações oferecidas pela organização.  

Para propiciar o desenvolvimento de habilidades necessárias ao 

atendimento diário da clientela, a SOAF conta com 12 colaboradores, 

sendo 08 mulheres e 04 homens. Gestora, Agente Administrativo, 

Educadora de Vínculos Criança Padrinho e auxiliar, e Educadores sociais.  
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 Fornecedores (G4-12) 

A SOAF segue as normas previstas no manual financeiro e cumpre com 

os justos procedimentos de compras.  Todas as compras requerem uma 

aprovação apropriada da diretoria e Conselho fiscal sendo exigência de 

apresentação de propostas competitivas para fornecimento de bens e 

serviços. Dentre alguns fornecedores que a SOAF realizou procedimentos 

de compras, em 2018, estão: 

 Ramo alimentício: Burudanga Mercantil, Armazém Brasil e 

Atacadão; 

  Setor pedagógico e educacional: Atacadão Setta, materiais 

gráficos Juartes e HB Gráfica, material esportivo Jumasa; 

 Setor de vestuário e material educacional: Empresa Gigi Tecidos e 

JOB roupas profissionais.  

 

 Políticas e Procedimentos 

A Sociedade de Assistência à Criança - SOAF assume seriamente a 

responsabilidade de promover práticas que resguardem a segurança de 

crianças e adolescentes, visando sua proteção contra danos, abuso, 

abandono, exploração e agravos de qualquer natureza. 

       Estamos alinhados ao ChildFund Internacional, reforçando o nosso 

compromisso com a causa. Neste sentido seguimos a Política de 

Salvaguarda Infantil. A SOAF possui a Política de Proteção Infantil – PPI, 

onde busca criar um ambiente em que as crianças possam crescer com 

respeito, segurança e justiça social. A Política de Proteção Infantil é 

aplicada a todos os funcionários da SOAF, inclusive os que ocupam cargo 

de gerência, diretoria, associados, voluntários e visitantes, ou seja, 

colaboradores em geral, os quais devem cumprir com suas 

responsabilidades e entender que caberão sanções em caso de 
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descumprimento da política.  Este compromisso é evidenciado com a 

assinatura da Política de Proteção Infantil – (Termo com Código de 

Conduta para funcionários, doadores, voluntários, assessores, etc.).  

 A SOAF mantém sua escrituração contábil de acordo com os 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e anualmente é auditada por empresa externa, de âmbito 

nacional.  

 

 

 

 Tecnologias Sociais 

De acordo com o ChildFund Brasil, as Tecnologias sociais são as 

metodologias que replicamos para atender os objetivos gerais e 

específicos e gerar efetivas soluções de desenvolvimento social em larga 

escala, atendendo demandas de educação, alimentação, energia, 

habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio ambiente, entre outras. 

As tecnologias sociais são grandes oportunidades de crescimento 

formativo. Neste sentido, trabalhamos com nosso público as seguintes 

Tecnologias sociais:  

1. AFLATOUN é um programa social e financeiro. A SOAF atuou com 97 

crianças de 6 a 14 anos. É desenhado para ser envolvente e centrado na 

criança, e usa métodos como músicas, jogos e atividades que colocam a 

criança no centro do processo de aprendizagem. O Aflatoun ajuda as 

crianças acerca dos cinco elementos chave: 1. Compreensão pessoal e 

exploração; 2. Direitos e responsabilidades; 3. Poupança e gastos; 4. 

Planeamento e orçamento; 5. Empreendedorismo da criança (social e 

financeiro). 
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2. TERAPIA COMUNITÁRIA é um instrumento de construção de redes 

solidárias, fundamentado em cinco eixos: pensamento sistêmico, teoria da 

comunicação, antropologia cultural, pedagogia de Paulo Freire e a 

resiliência. A metodologia apresenta uma proposta de intervenção 

psicossocial que tem como objetivos primordiais mobilizar os recursos 

pessoais e culturais, estabelecer e fortalecer vínculos entre as pessoas. A 

SOAF atendeu 30 pessoas.  

 

3. GOLD - Grupo de Oportunidades Locais e Desenvolvimento que busca 

soluções para superar a pobreza por meio da solidariedade, trocas de 

experiências, mobilização social e desenvolvimento de negócios. 29 

Famílias da SOAF que se conhecem e vêm de um meio econômico 

semelhante, formam grupos que poupam dinheiro juntos e podem realizar 

pequenos empréstimos a partir dessas poupanças. 

 

4. ANIMADOR COMUNITÁRIO - Tem por objetivo capacitar voluntários – pais, 

mães e jovens – chamados de Animadores Comunitários, de forma 

participativa e por meio de vivências, procurando maximizar o potencial 

de liderança para atuarem em suas comunidades. Os 35 animadores da 

SOAF são pessoas que se dedicam a ajudar voluntariamente outras 

famílias, tornando-se agentes de transformação à medida que 

contribuem para a construção de uma comunidade melhor para se viver. 

 

5. BRINCANDO NOS FORTALECEMOS para Enfrentar Situações Difíceis - 

apresenta uma proposta concreta de prevenção dos maus-tratos e de 

promoção dos “bons-tratos” para crianças e adolescentes. A partir de 

uma abordagem lúdica e participativa promove o desenvolvimento de 

fatores de fortalecimento pessoal, familiar e comunitário. A metodologia é 

usada no enfrentamento da violência a partir de iniciativas de prevenção 

realizadas junto à própria criança e adolescente. Na SOAF 03 grupos com 

31 Crianças. 

 

6. REJUDES - Rede de Juventude em Defesa de Seus Direitos Sociais é um 

projeto apoiado pelo ChildFund Brasil, que reúne 52 jovens que buscam ter 

voz e visibilidade em suas comunidades a favor dos seus direitos sociais.  

 

7. CASINHA DE CULTURA - Identidade Cultural e Cultura da Criança. Envolve 

a criança, o adolescente e o jovem na cultura de sua localidade. A 

descoberta por eles da cultura local como uma riqueza, cria ou fortalece 

o orgulho de sua origem, reforça a identidade coletiva e individual. 

Promove o desenvolvimento social, cognitivo e emocional. A SOAF possui 

o espaço Físico denominado Casinha de Cultura Zefa Cabral e a Casinha 

Itinerante que funciona num trailer e circula pelas principais comunidades 

da SOAF. Em 2018, foram 1.228 atendimentos.  
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 Índice de Desempenho de Projetos Sociais 

O Índice de Desenvolvimento de Projetos Sociais (IDP) é uma 

importante ferramenta de gestão utilizada pela SOAF. Mensalmente 

realizamos o lançamento da participação, que são extraídos das folhas de 

frequência e assinaturas das atividades que são realizadas. Para medir as 

ações realizadas na Organização e sua eficiência, o IDP faz uma relação 

entre atividades, beneficiários e suporte financeiro dos projetos 

desenvolvidos. O IDP ideal deve estar dentro da margem de tolerância 

(0,83 a 1,13). Um formato técnico que permite a organização avaliar o seu 

desempenho, fazer os planejamentos das ações e até mesmo prestar 

contas à diretoria executiva, famílias e parceiros. Durante o ano 2018, a 

SOAF atingiu 0,96 em seu desempenho geral, refletindo assim, uma boa 

representação da organização no decorrer do ano, garantindo equilíbrio 

entre o que foi planejado e o executado em benefício das crianças e 

adolescentes.  

 Apadrinhamento de Crianças 

      O apadrinhamento de crianças é um elo de transformação de vidas 

para nossas crianças e adolescentes.  O vínculo criança-padrinho 

fortalece os laços de amor através das doações voluntárias dos padrinhos 

e madrinhas. A SOAF encerrou o ano de 2018 com 671 crianças inscritas 

no modelo de apadrinhamento. Destas, 452 são apadrinhadas por 

doadores internacionais e 84 por doadores brasileiros. 
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 Proteção Infantil 

Anualmente, a SOAF desenvolve a campanha Livres de Violência 

durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018. Em maio, a Campanha 

de Combate ao abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescentes e 

em junho uma Mobilização de Combate ao trabalho Infantil. Há uma 

intensa motivação de crianças, adolescentes, pais, cuidadores, 

educadores e a própria Organização Social no intuito da Proteção às 

crianças. O desejo de todos está em consonância com a legislação 

vigente que dialoga com a sociedade no sentido de proteger nossas 

crianças em todas as suas dimensões. A SOAF também realizou encontro 

com a diretoria executiva da Organização Social com o intuito de revisar 

a Política de Proteção Infantil e sanar possíveis dúvidas em relação ao 

código de ética, fichas e termos de proteção contidos no documento, 

oficializando a responsabilização de todos pela Proteção das crianças e 

adolescentes e proporcionando entendimento acerca das normas de 

proteção infantil às crianças durante as atividades na Organização. 
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 Resultado de Finanças (G4-17) 

ENTRADAS ChildFund 

Brasil 

Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais 290.369,01 501.146,69 741.515,70 

Presentes para 

Crianças 
57.491,86 - 57.491,86 

Doações - 35.553,20 35.553,20 

Isenções Fiscais - 71.093,82 71.093,82 

Outros - 98.884,06 98.884,06 

TOTAL 297.860,87 706.637,77 1.004.498,64 

SAÍDAS ChildFund 

Brasil 

Outros Parceiros Total 

Projetos Sociais 134.192,67 357.872,18 492.064,85 

Presentes para 

Crianças 
49.141,02 - 49.141,02 

Colaboradores  91.058,72 146.731,75 237.790,47 

Isenções Fiscais - 71.093,82 71.093,82 

Estrutura  8.037,88 12.117,54 20.155,42 

TOTAL 282.430,29 587.815,29 870.245,58 
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 Visão de Futuro 

Garantir que crianças e adolescentes tenham uma infância digna 

defendendo seus direitos em comunhão com a família, interferindo 

positivamente nas suas realidades e superando as desigualdades sociais é 

o marco referencial da SOAF, amparados na credibilidade junto à 

sociedade, embasados na ética e transparência em suas tomadas de 

decisões.  

     A SOAF luta continuamente para consolidar práticas de construção de 

comunidades fortes, atuantes e sustentáveis para a realização plena da 

cidadania em todos.  

     A juventude terá um enfoque especial, com ações voltadas ao 

protagonismo jovem, direitos sociais e humanos, com destaque nacional 

dos jovens representantes da SOAF no Comitê Nacional da REJUDES 

gerando pensamento e discernimento para o futuro da nossa juventude.  

     Apontamos para horizontes de referência em proteção e garantia de 

direitos humanos de crianças e adolescentes, contudo necessitamos 

fortalecer a articulação junto ao Sistema de garantias de direitos, 

fomentando a integração das instâncias governamentais e sociedade 

civil, na aplicação de instrumentos normativos e funcionamento de 

promoção, defesa e controle para efetivação dos direitos da infância de 

acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA– Lei Federal Nº 

8.069/1990. 

 Depoimentos 

“A SOAF para mim é um lugar acolhedor e divertido. Aqui eu participo 

da Casinha de Cultura, do GECI, do Aflatoun e da CidadECA. Comecei 

a participar desde pequeno e até hoje 

gosto muita das atividades que a SOAF 

oferece e sou muito grato por tudo que 

meus educadores fazem por mim. José 

Marcos Vinicius, 11 anos 

 

 

 

“Na SOAF, fui apadrinhada muito pequena. Esse gesto, teve uma força 

fundamental na minha vida, participei de várias atividades, como aulas 

de flauta, violão e dança, e as mesmas fizeram com que eu desenvolvesse 

minhas habilidades artísticas. A SOAF oportunizou o que minha família 

nunca teria condições e deposita uma confiança em mim que me faz não 

ter medo do novo. Hoje, como jovem, tenho a oportunidade de fazer 



  

 

19 

parte da REJUDES (Rede de Juventude em Defesa de seus Direitos Sociais), 

represento outros jovens em âmbito nacional e procuro fazer a diferença 

na defesa dos direitos da nossa juventude. Trarei 

sempre comigo o respeito e admiração pela 

instituição, sou muito grata a todos que me 

ajudaram até aqui. Hoje com todas as 

experiências adquiridas me tornei uma jovem 

mais comunicativa, responsável e 

comprometida com a juventude. Brysa da Silva 

Dedes, 18 anos.  

 

“Contribuo, na SOAF, no monitoramento e avaliação das atividades, com 

essa função, analiso as ações cotidianas de forma ampla, desde a 

articulação comunitária até a participação dos beneficiários, analisando 

mensalmente por meio de indicadores. Com isso vejo o quão importante 

é a construção de vínculos, a importância da família em todos os 

aspectos, aqui aprendi a ser uma pessoa ética e justa, responsável e 

comprometida com a causa da Infância e adolescência. É um trabalho 

de transformação de vidas.  Tenho orgulho em dizer que fui Criança inscrita 

no apadrinhamento e, hoje, colaboro na Equipe 

técnica da SOAF com amor e gratidão, pois com a 

minha atuação, posso contribuir para que outras 

crianças tenham as mesmas oportunidades que eu 

tive um dia. Sei a importância que a SOAF teve no 

meu crescimento profissional e o impacto positivo 

que esta oportunidade me deixou.”  Hadrienne 

Xavier, Educadora M&A/SOAF.  

 

“A Sociedade de Assistência a Família - SOAF é uma conceituada 

Instituição, que há décadas vem prestando um relevante trabalho junto a 

população carente do município de Milagres, 

permitindo a inclusão em projetos e programas  

sociais, e, consequentemente, promovendo a 

melhoria de vida da população, através da 

efetivação de Políticas Públicas que permitem a 

superação das dificuldades diárias. Meus parabéns 

pelo trabalho.” Gilvaneide Furtado, Gestora do CEJA 

Estadual Padre Joaquim Alves - Milagres-CE. 
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................................................................................................. ............................... 

 Sumário GRI-G4 – (Global Reporting Initiative) 

................................................................................ ................................................ 

(G4-1) Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização (p. 

ex.: diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) 

sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de 

sustentabilidade.   

(G4-2) - Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 

 (G4-3)- Relate o nome da organização.  

(G4-4) - Relate as principais marcas, produtos e serviços.  

(G4-5) - Relate a localização da sede da organização.  

(G4-6) - Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos 

quais as suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente 

relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório. 

(G4-7) - Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 

 (G4-8) - Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação 

geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários). 

(G4-9) - Relate o porte da organização, incluindo:  Número total de empregados; Número 

total de operações; Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita 

líquida (para organizações do setor público); Capitalização total discriminada em termos 

de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor privado); Quantidade de 

produtos ou serviços prestados.    

(G4-14) - Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da 

precaução. 

 (G4-15)- Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de 

caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.  

(G4-16) - Liste a participação em associações (p. ex.: associações setoriais) e 

organizações nacionais ou internacionais de defesa em que a organização: Tem assento 

no conselho de governança; Participa de projetos ou comissões; Contribui com recursos 

financeiros além da taxa básica como organização associada; Considera estratégica a 

sua participação, isso se refere principalmente à participação como associada do ponto 

de vista da organização; Isso se refere principalmente à participação como associada 

do ponto de vista da organização. 
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(G4-17) - Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 

ou documentos equivalentes da organização. Relate se qualquer entidade incluída nas 

demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da organização 

não foi coberta pelo relatório. 

 (G4-24) - Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. 

(G4-28) - Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações 

apresentadas. 

(G4-30) - Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). 

 (G4-31) - Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. 

(G4-32) - Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o Sumário de 

Conteúdo da GRI para a opção escolhida (veja as tabelas abaixo). Apresente a 

referência ao Relatório de Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a 

essa verificação. Embora a GRI recomende o uso de verificação externa, essa 

recomendação não constitui um requisito para que o relatório esteja “de acordo” com 

as Diretrizes. 

(G4-34) - Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais 

alto órgão de governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo 

assessoramento do conselho na tomada de decisões que possuam impactos 

econômicos, ambientais e sociais. 

(G4-56) - Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 

organização, como códigos de conduta e de ética. 

FICHA TÉCNICA 

Sociedade de Assistência à Criança - SOAF(G4-3)   

Presidente: Solange Nascimento Silva   

Redação: Raimundo Inaldo Alves Araújo(G4-31)   

Projeto Gráfico: ChildFund Brasil 

 

EXPEDIENTE 

CNPJ:06.747.141/0001-59 

Fundação: 25 de Setembro de 1988 

(G4- 5) 

Rua José de Alencar, 296 – Bairro Francisca do Socorro, Milagres-Ceará  

Fone: (88) 3553 1130 

Site: www.soaf.com.br 

  

http://www.soaf.com.br/

