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A PEQUENA CASA DA CRIANÇA é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos,
filantrópica, educacional e de assistência social, de utilidade pública, atua com base na
doutrina e nos princípios cristãos, e prioriza a ação preventiva dirigida a crianças, adolescentes,
família e idosos.
A instituição foi fundada em 15 de agosto de 1956 pela Irmã Nely Capuzzo, da Congregação
Missionárias de Jesus Crucificado, e desde 2002 é dirigida pela Irmã Pierina Lorenzoni, da
mesma Congregação. Está localizada no coração da comunidade Maria da Conceição, zona
leste de Porto Alegre.
O trabalho desenvolvido na Pequena Casa da Criança a fez reconhecida por excelência, onde
são realizadas ações de educação, profissionalização, mobilização comunitária e de assistência
social junto a uma população em situação de extrema vulnerabilidade social. Com 61 anos de
serviços gratuitos, financia seus programas com recursos próprios, por meio de parcerias com
o município e contribuições provenientes de pessoas físicas e jurídicas.
A Pequena Casa da Criança busca promover a educação integral através do ensino regular,
profissionalizante e cursos livres de capacitação profissional, promovendo através de suas
ações a orientação para a melhoria da qualidade de vida dos atendidos.
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.
Princípios/Valores
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.

Programas oferecidos pela instituição
Educação Infantil e Ensino Fundamental - Crianças do maternal, a partir de dois anos e
meio ao 5º ano do ensino fundamental. 350 atendidos, 82 em turno integral na ed. infantil.
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) - Crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos. Promove o acesso à cultura e o fortalecimento de vínculos através de
atividades lúdico - pedagógicas de música, artes cênicas, artes plásticas, dança, informática
e atividades esportivas. 164 atendidos.
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) - Idosos - 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. 75 atendidos.
Ação Rua - O programa 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, entre outros) ou mesmo de moradia. 159 atendidos
mensalmente.
Jovem Aprendiz - Jovens de 14 a 24 anos. Promove formação profissional e geração de
renda, contribuindo com o primeiro emprego e no desenvolvimento profissional e pessoal
dos jovens. 50 atendidos.
Serviço Social - Realiza atendimento às famílias, possibilitando um processo de
construção da cidadania e acesso a direitos embasado no processo ético-político da
profissão e nos princípios institucionais. Promove também maior integração da
comunidade com as ações da instituição. Realiza em média 50 atendimentos no plantão
social mensalmente através da livre demanda da Comunidade. Realiza a coordenação do
SCFV – Idosos e do Atelier Maria da Conceição (voltado à geração de renda de mulheres da
comunidade). Além disso, acompanha e atende as demandas encaminhadas pelos
Programas e Projetos da instituição.
Voluntariado - A instituição tem uma equipe de voluntários atuando na promoção da
saúde, educação, qualificação e diversas outras mobilizações solidárias. Em 2017 foram
em média 103 voluntários que atenderam 200 pessoas mensalmente.
Oficina de Judô - Proporciona aos atendidos envolvidos o Judô como modalidade
esportiva aliada ao conteúdo teórico, atingindo o desenvolvimento sadio, melhorando o
rendimento do aluno de forma integral, atingindo áreas específicas como escola x família x
comunidade, contribuindo ainda para a diminuição da evasão escolar. 80 atendidos
mensalmente.
Oficina de Flauta - Capacita 24 adolescentes de 12 a 17 anos, proporcionando a inserção
cidadã e a convivência social, o exercício intra e inter-relacional, os valores e os direitos

humanos, culturais, comunitários, políticos, ambientais, socioassistenciais e a cultura da
paz.

Premiações:



Melhores ONGs para se doar;
Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de
2009 a 2014 e 2017;



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;

Números Médios – 2017
Colaboradores: 85
Voluntários: 103
Atendimentos fixos diários: 600
Refeições: 800/dia

