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EI, SEJA BEM-VINDO!

LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO.
I.

Quem somos
A Ong Conectando Sorrisos surge da ideia de usar as redes sociais para unir pessoas de

modo a impactar a população Sul Fluminense com ações sociais.
Com três frentes de trabalho, atualmente os voluntários se dividem em ações de recreação e
lazer para crianças e jovens, projeto de leitura itinerante e atividades para idosos. As ações
acontecem por meio de visitas a asilos, creches, escolas e comunidades rurais e carentes dos
municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral e Rio Claro. Nas ações, os voluntários levam
doações, lanche, música, jogos, dinâmicas, cuidados de saúde, literatura e muitos sorrisos.
A Ong Conectando Sorrisos ainda apoia iniciativas de outras organizações sociais do
município realizando parcerias, campanhas e participação em eventos públicos como Janeiro
Branco e Dia Nacional da Adoção.

Projeto AmarVos
Sendo o primeiro projeto da ONG, o projeto AmarVos estabelece uma parceria com as
Instituições de Longa Permanência de Idosos (anteriormente denominadas Asilos) para realizar
ações mensais nas instituições de Barra Mansa e região.
A equipe responsável pela ação entra em contato com a instituição e capta a necessidade de
doações para o momento, além de informar as atividades que serão realizadas no dia da visita.
Comumente, os voluntários se dividem nas frentes de trabalho: Música, Lanche, Doações, Bingo,
Dinâmica, Beleza, Conversa e Infraestrutura.
Após o contato inicial com a instituição é organizada uma campanha de arrecadação durante
30 dias, em média, e, no dia agendado para a visita, são levados materiais arrecadados pelos
voluntários.
O nome do projeto se dá a partir da junção das palavras Amor, Avós e - embora os projetos
não tenham cunho religioso ou vertentes teológicas - faz alusão à passagem bíblica “Amai-vos uns
aos outros”.

Projeto Acolher
Após a realização de ações voltadas para o público alvo idoso, a coordenação da ONG
percebeu a necessidade de trabalhar a infância e juventude de nossa região.

O projeto Acolher surge ao se identificar a ausência de projetos sociais suficientes para
atender a demanda de crianças e adolescentes carentes das redondezas. Iniciam-se as visitas no
Lar Acolhedor, abrigo para menores em situação de medida protetiva no município de Barra Mansa,
com várias atividades de interação entre os voluntários e os internos em datas comemorativas.
Assim como no Projeto AmarVos, os voluntários se organizam para a realização das ações
e promovem campanhas para a arrecadação de fundos e doações necessárias.
Hoje, as visitas não acontecem mais em abrigos dando lugar a creches e escolas da rede
municipal e estadual de ensino e preservou-se a ideia de celebrar as datas comemorativas como:
Páscoa, Natal, Festa Junina etc. O objetivo do projeto é que os jovens e crianças, sobretudo os mais
carentes sintam-se verdadeiramente acolhidos pela sociedade.

Projeto Contar
Por fim, a terceira frente de trabalho da ONG busca promover a leitura no universo infantil.
Com encenações, histórias contadas, dinâmicas, música e mediação de leitura, o objetivo é
despertar nas crianças o gosto pelos livros.
O foco do projeto está nas comunidades rurais de Barra Mansa e comunidades mais
afastadas ou carentes do município.
Além das atividades, é preparado um lanche e a distribuição de exemplares de livros de
história infanto-juvenil e quadrinhos para os participantes.

II.

Estrutura Organizacional
Para o bom funcionamento dos projetos e da ONG como um todo, nos dividimos em

diretorias da seguinte forma:

Presidência: Responde legalmente pela Organização da Sociedade Civil (OSC), promove parceria
com outros grupos sociais e atua juntamente com o Diretor Financeiro na celebração parcerias com
a iniciativa privada para busca de patrocínios.

Vice-Presidência: Atua em parceria com o Presidente na gestão dos Projetos Sociais,
planejamento semestral de ações e cronograma anual. Além disso, atua no incentivo ao trabalho
das demais coordenadorias.

Diretoria de Marketing: É responsável pela identidade visual da Ong Conectando Sorrisos em
suas artes, campanhas, prestação de contas e documentação. O diretor de Marketing administra a
página da instituição nas redes sociais, bem como, o e-mail institucional.

Diretoria de Gestão de Pessoas: Atua na recepção de novos membros e na gestão dos membros
voluntários ativos. É responsável por incentivar os membros a permanecerem e se dedicarem aos
trabalhos da ONG.

Diretoria de Jurídico e Financeiro: É responsável pela documentação da ONG, movimentação
financeira, publicação de Balancete Financeiro e demais documentos de interesse da população. O
diretor propõe campanhas para angariar fundos para o caixa da instituição e realiza a manutenção
do Regimento Interno, Estatuto e Planejamento Estratégico juntamente com a Coordenadoria Geral.

Diretoria de Infraestrutura: Garante a infraestrutura necessárias para os projetos em vigor e as
ações que são realizadas nas ILPs, Creches e Escolas. O diretor atua ainda na facilitação do
transporte e deslocamento dos voluntários e doações.

Há ainda na estrutura organizacional os cargos de Coordenação e Liderança.

Coordenador do Núcleo de Saúde: A ONG possui um trabalho de acompanhamento da saúde
dos idosos realizando campanhas, palestras e bate-papos com eles, além de atividades físicas. Há,
para o bom funcionamento do grupo formado por voluntários da área da saúde, um coordenador da
Fisioterapia e um coordenador da Enfermagem que orientam os demais estudantes-voluntários nas
atividades a serem realizadas e servem de conexão entre a Presidência da ONG e as lideranças
das ILPIs.

Coordenador de Projeto: Cada um dos três projetos tem um coordenador que é responsável por
agendar as visitas e manter contato com as instituições visitadas fornecendo as informações para
a Diretoria da ONG. O Coordenador de Projeto é quem prepara as atividades e organiza a
programação do dia.

Líder de Ação: Como a ONG atua também em atividades esporádicas, seja em parceria com outros
grupos ou não, para que essas atividades ocorram com excelência é designado um líder para cada
ação. O Líder da ação será o responsável por motivar os demais voluntários a participarem das
campanhas e estarem presentes no dia da ação. É ele que cria o grupo de comunicação entre os
voluntários daquela ação, pensa na logística, alimentação, doações, horários, parcerias, divulgação
etc. É um gestor da atividade e designa, juntamente com o coordenador do projeto, funções para
as demais áreas e para os voluntários envolvidos na ação. Quando se tratam de ações dos projetos,
o Líder de Ação pode ser o próprio coordenador do projeto ou outro designado por ele, quando se
tratam de ações esporádicas - campanha de doação de agasalhos, socorro às vítimas de desastres,
varal solidário, caminhadas e dias de divulgação, por exemplo - o líder é escolhido pela presidência
e atua desde o dia da indicação até o dia do término da campanha/ação.

III.

Como se tornar um voluntário
Atualmente, há três modalidades de voluntariado na Ong Conectando Sorrisos:

Membro Coordenador: Voluntários que se dedicam além das ações presenciais e campanhas
à parte gerencial da instituição e compõem cargo de liderança seja como Diretor, Coordenador
ou Líder.

Membro efetivo: Voluntários que participam das ações presenciais e campanhas realizadas pela
ONG com frequência regular.

Membros Colaborador: Voluntários que atuam na ONG por meio de doações e colaborações
materiais e frequentam, ou não, esporadicamente as ações presenciais do grupo.
Para tornar-se um voluntário basta manifestar o interesse com algum membro ou pelas
nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Web Site. A partir daí, a equipe de Gestão de
Pessoas entrará em contato com o interessado e o deixará a par das principais normas que regem
a Família OCS fazendo a inserção do membro na ONG após o preenchimento da documentação
necessária e o aceita das normas do grupo.
As principais exigências para a participação no grupo são a proatividade e o compromisso
com a organização. Não é necessário ter experiência prévia no trabalho voluntário, nem ter alguma
aptidão específica, basta ter vontade.

IV.

Eventos e Ações

Conforme nosso Planejamento Semestral e Cronograma Anual, realizamos ações periódicas
nas instituições parceiras. Além disso, há ações em parceria com outros grupos voluntários e
doações esporádicas que compõem o nosso calendário. O calendário é divulgado no início de cada
mês por meio do grupo da ONG e o Planejamento Semestral é aprovado em assembleia geral no
início de cada semestre.

V.

Doações e Prestação de Contas

Campanhas de doação
Em nossa região há muitas instituições que se destinam ao apoio e promoção do bem-estar
de crianças, jovens e idosos. Além do trabalho recreativo, a Ong Conectando Sorrisos busca
ser um braço a mais no apoio ao trabalho realizado por estas instituições já estabelecidas em
nossa sociedade.
Para isso, são promovidas campanhas de materiais que são mais escassos ou que são mais
necessários na manutenção dessas instituições. Os voluntários se organizam para a coleta em
pontos dispersos pela cidade. Os itens mais solicitados são alimentos não perecíveis, produtos
de limpeza, brinquedos e higiene pessoal e fraldas que têm em média consumo de 100 a 150/dia
dependendo da ILPI.

Formas de contribuição
A Diretoria determina que a melhor forma de participação é presencialmente e/ou com
doações em materiais mas, para os casos onde não é possível ajudar desta forma, há ainda a
possibilidade de recebimento de doações em dinheiro via depósito ou em espécie pela Ong.

Todas as informações sobre as campanhas são publicadas nas redes sociais (Facebook e
Instagram) e somente por meio delas é possível fazer a doação. Nenhum membro é
autorizado a realizar campanha por si próprio usando o nome, logotipo e quaisquer
características associadas ao nome da Ong Conectando Sorrisos sem solicitação prévia
à Diretoria.

Recibo de contribuição
Ao receber as doações, o setor financeiro emite recibo comprovando o valor e a forma de
contribuição. A função do comprovante é garantir que o valor doado chegou até a instituição e
evitar fraude ou recebimento de valores por pessoas que não pertencem à Ong Conectando
Sorrisos.

Publicidade de Balancete Financeiro
A

ONG

disponibiliza,

por

meio

de

seu

endereço

eletrônico

www.ongconectandosorrisos.com, o balanço financeiro do mês e Balancete Financeiro Anual. Os
parceiros e doadores podem conferir como as doações estão sendo utilizadas e quais os projetos e
públicos-alvo estão sendo beneficiados.

Instituições parceiras visitadas
Lar dos Velhinhos São José
Rua José Fernandes Viana, 78
Vista Alegre, Barra Mansa - Rio de Janeiro
(24) 3324-0856

Vila Vicentina
Av. Presidente Kennedy, 1000
Ano Bom, Barra Mansa - Rio de Janeiro
(24) 3323-2984

Lar da Sabedoria e Fraternidade
Rua Ari Fontinele, 491
Centro, Barra Mansa - Rio de Janeiro
(24) 3323-0833

Asilo Dom Bosco

R. Epitácio Pessoa, 154
Dom Bosco, Volta Redonda - Rio de Janeiro
(24) 3338-5056

Recanto dos Velhinhos

R. Francisco Ribeiro de Abreu, 102
Centro, Pinheiral - Rio de Janeiro
(24) 3356-2801

Ciep 483 - Ada Bogato

R. Isalino Gomes da Silva
Paraíso de Cima, Barra Mansa - Rio de Janeiro

Creche Municipal Vila Natal

R. Dois, 76
Vila Natal, Barra Mansa - Rio de Janeiro

AGORA VOCÊ É DA FAMÍLIA!
BORA CONECTAR SORRISOS?!

