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2019 foi um ano em que corremos. E muito!
Além de todo o trabalho que já desenvolvíamos, encaramos um novo desafio:
a Corrida do Bem. Foram meses de muito trabalho para entregar um evento que
foi não apenas um sucesso de arrecadação, mas que também conquistou o
coração de todos os atletas corredores de nossa cidade. Foi uma experiência tão
fantástica que já estamos organizando nossa própria corrida, para entrar no
calendário oficial de Maringá.
Tivemos nossos momentos de luta, segurando a mão dos que enfrentavam o
câncer de maneira digna mais uma vez (recidivas infelizmente fazem parte de
nossa realidade) e também dos que recém haviam descoberto a doença.
E tivemos nossos momentos de alegria, celebrando datas especiais e
realizando um encontro lindo com nossos voluntários, a Festa da Vida.
Contamos sempre com o apoio de toda comunidade e isso é o que coloca
um sorriso especial em nossos rostos: correr sabendo que temos o seu apoio em
todo nosso trajeto!
Esse Balanço Social é feito por e para vocês, que estão sempre conosco.

GESTÃO 2017-2021
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente Luciene Costa Dutra
1º Tesoureiro Geisa Cristina Bruniera
1ª Secretário Vani Marcia Z. Gambini

Vice-Presidente Haide Luersen Gomes
2º Tesoureiro Mara Lucia Zarpellon
2ª Secretário Vanessa N. Hasegawa Mendes

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente Rafael Robin Parizotto
Vice-Presidente Neide Bacarin Ernesto
Diretor Social Kezia de Oliveira
Diretor de Patrimônio Vivian S. de T. Valle
Diretor Jurídico Kenza Borges Sengik

Conselheiros Marcio Moreira, Antonia Gomes
de Oliveira, Aparecida Araújo de Melo, Sandra
Grzegorczyk, Elci de Oliveira Ferreira, Maria
Aparecida Mançano Cavalcante, Shirley
Gonçalves Cardoso Pereira, Claudineia B. dos
Santos Lanzani

CONSELHO FISCAL
Conselheiros
Alessandra Massucato Mossambani
William Rodrigues
Doroteia Cuthma
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Conselheiros Suplentes
Maria de Annunciação Madureira
Etelvina Cochia
Leonardo Ramos Fabian

RFCC MARINGÁ / BALANÇO SOCIAL 2019

MISSÃO

Prover qualidade de vida enquanto
houver vida.

VISÃO

Atendimento integral dos
benefícios oferecidos aos usuários
até o ano de 2022.

VALORES

Dignidade, honestidade, respeito,
integridade e transparência.

PLANEJAMENTO
Mais um ano em que construímos
um planejamento anual de forma
colaborativa e multidisciplinar, com
indicadores atualizados mês a mês.
Isso fortalece nossa equipe, norteia
as ações que realizamos ao longo do
ano e nos mostra que estamos
atingindo os objetivos com sucesso.

5

Em 2019 planejamos e cumprimos ações em
áreas de atuação:
público-alvo, equipe, gestão, econômico-financeiro e relacionamento.

SELO DOAR
Recebemos novamente
o Selo Doar de gestão e
transparência no
Terceiro Setor, oferecido
pelo Instituto Doar. Uma
prova do constante olhar
para a qualidade no
nosso trabalho.
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Comemoramos nossos
36 anos de atuação
recebendo o carinho de
assistidos, voluntários e
comunidade. E muitos
pacotes de fraldas
geriátricas de presente!!
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NOSSO PÚBLICO
Ao contrário do que muitos pensam, não
atendemos apenas mulheres. São homens,
mulheres, crianças e adolescentes que se
beneficiam de nosso atendimento.

266

adultos residentes em
Maringá e Sarandi
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44

crianças e adolescentes
da 15ª Regional de Saúde

222

hospedagens na
Casa de Apoio
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QUALIDADE DE VIDA
Como se mensura qualidade de vida?
Para nós ela pode ser medida de várias maneiras... com o sorriso pela festa
surpresa de aniversário, com o carinho recebido em um dos grupos de apoio,
através da cesta de alimentos que vai garantir a comida do mês para uma família,
com aquele remédio que o SUS não fornece e nós conseguimos...
São várias formas possíveis de medir e para nós todas estão corretas.
Prover qualidade de vida enquanto houver vida: essa é nossa missão!

Alguns números que mostram o que fizemos por e para eles ao longo de 2019:

1.916

1.280
Atendimentos
realizados pela
equipe técnica

17.626
Litros de leite
longa vida
entregues

Cestas de
alimentos
entregues

R$

29.600
Em suplemento
alimentar / dieta
enteral
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7.750
Refeições
servidas na
Casa de Apoio

1.792

Pacotes de fraldas
geriátricas e
infantis
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SORRIR FAZ PARTE
DO NOSSO TRABALHO
Ao longo do ano realizamos vários momentos
de integração, aprendizagem e descontração
para nossos assistidos.
São ações e eventos realizados pela equipe
técnica com o apoio fundamental dos
voluntários, que sempre fazem questão de
estar presentes nesses momentos.

Café da tarde do Dia das Mães.

O Baile Anos 60, 70 e 80 teve dança,
trajes típicos e muita animação.

Confraternização de início de ano
do grupo Sócioeducativo.

Na tradicional Festa Junina, assistidos, voluntários e equipe se divertiram dançando a quadrilha.
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Ao longo do ano
teve também
sessão de
cinema e aula
de culinária
saudável.

A 9ª edição do evento 'Desfilando a autoestima'
movimentou o shopping Maringá Park em Outubro.

O JANTAR DE FINAL DE ANO foi
um dos momentos especiais de
2019, quando reunimos assistidos
e seus familiares em uma
celebração pela saúde de cada
um deles. Além de uma janta
deliciosa, a Cesta de Natal foi
recheada de alimentos para a ceia
e muitos desejos de um 2020
maravilhoso para todos.
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TERAPIA
DA VIDA

Vida. Alegria, Amor.
É isso que marca o atendimento
psicopedagógico para crianças e
adolescentes enfrentando o câncer.
Cada ação pensada para contribuir
com a qualidade de vida deles.

O projeto da biblioteca das crianças ganhou vida!
Temos um cantinho especial para leitura com
muitos livros novos.

Para marcar o

SETEMBRO DOURADO
realizamos palestras sobre
sinais e sintomas para
diagnóstico
precoce
do
câncer
infantojuvenil.
O
público foram pais de
crianças e adolescentes que
são atendidos por projetos
de instituições do Terceiro
Setor de Maringá.
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MCDIA FELIZ
Todo ano é aquela espera
ansiosa por esse dia de muita
festa, trabalho e alegria.
Seja com a venda antecipada
dos tíquetes ou com as ações
que fazemos no dia, todo o
valor arrecadado com o
McDia Feliz é
direcionado para nosso
Programa Terapia da
Vida, de atendimento ao
público infantojuvenil.

R$

143.655
arrecadados
nesta ação
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OUTUBRO ROSA

Nosso OUTUBRO ROSA
trouxe uma mensagem
de inspiração e incentivo
pra homens e mulheres:
movimente-se contra o
câncer de mama!!
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Mais de

60

ações de
conscientização
sobre prevenção

Um mês de muito movimento, tanto
da equipe da RFCC quanto do nosso
grupo de apoio Amigas do Peito.
Foram diversas ações em empresas,
eventos e veículos de comunicação.

Lançamento do Outubro Rosa na
sede da RFCC contou com assistidos,
voluntários e comunidade.
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VOLUNTÁRIOS
Com eles não tem tempo ruim, não
tem dia de preguiça e nem de
cansaço. Sempre com um sorriso no
rosto e o coração cheio de amor, o
grupo de voluntários da RFCC é puro
orgulho de vestir a camiseta. Temos
plena consciência que, sem eles, a
RFCC não existiria.
Encerramos 2019 com

276

Voluntários ativos

32.993

Horas de trabalho voluntário
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FESTA DA VIDA
Um encontro para celebrar a vida e
também para agradecer, esse foi o tema da
Festa da Vida, evento que nossa equipe fez
para os voluntários em 2019.

E como os voluntários eram os convidados de honra do evento, foi a vez de nossa
equipe de funcionários preparar tudo e servir com muito carinho essas pessoas
maravilhosas que nos ajudam todos os dias a cumprir a missão da RFCC,
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RFCC EM LIVRO
Com a arrecadação das vendas integralmente
destinada à RFCC Maringá, 22 Decisões de
Bom Resultado no Terceiro Setor foi escrito
por Marta Kaiser e Janaina Mantovani com o
propósito de servir de inspiração para
pequenas organizações. Cada decisão conta
um pouco de nossa história, de quem
começou com dificuldades e continua sempre
realizando, aos poucos, mas de forma
constante.
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R$

30.765
arrecadados
nesta ação

CORRIDA DO BEM
Quando fomos escolhidos como a
instituição beneficiada na Corrida do
Bem houve uma mistura de alegria e
frio na barriga, afinal representava um
novo desafio em nossa história de
captação de recursos. Participamos
ativamente da organização e
execução e o resultado foi um evento
lindo que gerou grande repercussão
positiva para a RFCC..

A Corrida do Bem da RFCC Maringá teve empatia
e inclusão, com uma categoria especial para
cadeirantes.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Sempre em movimento! Esse é nosso pensamento
quando se trata de captação de recursos. Cada mês
começa com o desafio de angariar a verba
necessária para manter o atendimento aos
assistidos e nossa estrutura de apoio. Para isso,
criatividade e disposição são fundamentais.
Em Outubro também captamos recursos através de uma
ação do Crefaz de compartilhamento em rede social.

Loja da Rede
Uma loja que vende amor, essa é
a nossa Loja da Rede, que em
2019 ganhou um novo impulso,
com abertura de uma vitrine,
coleções temáticas e muitos
produtos feitos pelos voluntários.
E, para levar a loja mais longe,
realizamos
diversos
bazares
itinerantes em Maringá e região.

CháColate
28 anos de Chácolate, nosso evento mais doce e
significativo do primeiro semestre. Lindo ver mesas
lotadas com mais de 800 pessoas dispostas a
ajudar nossa causa.
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DOAÇÕES
Dó não diminui a dor, solidariedade sim.
Poder contar com o apoio da comunidade é
fundamental para desenvolvermos nosso
trabalho. Gratidão a cada empresa e pessoa
física que doou para a RFCC em 2019!

DIA DE DOAR
Em Dezembro abrimos nossas
portas para receber voluntários,
amigos e comunidade em mais uma
edição do Dia de Doar. Foi um dia de
receber alimentos, roupas e doações
em dinheiro, além de muitos corações
para a ÁRVORE DA ESPERANÇA,
campanha que realizamos anualmente.
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Em 2019 nosso time de Embaixadores
esteve sempre atuante e muito
comprometido com a RFCC. Em todos
os grandes eventos do ano e também
no dia a dia, foi possível contar com a
colaboração e o carinho deles.
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EQUIPE

Boas práticas:

Avaliação de
desempenho
Pesquisa de clima
organizacional

24

funcionários

5

profissionais na
equipe técnica

8

cursando graduação
ou pós graduação

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE
é algo que valorizamos muito.
Ao longo do ano foram diversos
momentos de aprendizagem,
onde desevolvemos assuntos
como comunicação, gestão do
tempo, humanização e diversos
outros temas importantes para
realizarmos cada vez melhor
nosso trabalho.

E como uma
grande família,
tivemos momentos
de integração e de
boa risadas. Pois se
divertir enquanto
trabalha também é
qualidade de vida!
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Participam da capa deste Balanço Social os assistidos
Clodoaldo Santolia Borelli
Vitória Aragão Aono
Emilly Gabriely dos Santos Monfre
Murilo Lahmann Dias
Andrieli Jordana Mello Silva.

