ATIVIDADES
2019

OUR
PERFORMANCE
FUNDAÇÃO FRANCISCO XAVIER KUNST
Com o propósito de desenvolver cidadãos, transformando vidas, a Fundação
Francisco Xavier Kunst é uma organização do terceiro setor que, através das suas
ações é responsável por estimular o desenvolvimento social, das
comunidades aonde atua, promovendo a educação de qualidade, a vida
saudável e o cuidado com o meio ambiente. Com sede em Campo Bom, está
localizada às margens da ERS-239, 5715.

NOSSOS VALORES
Conhecimento é para compartilhar;
Juntos fazemos mais;
O voluntariado é multiplicador;
Trabalhamos com paixão;
Integridade nas atitudes.

EIXOS DE ATUAÇÃO
Eduacação de qualidade, vida saudável e meio ambiente.

ARTE EM FÉRIAS
Iniciamos o ano de 2019 com a
realização do Projeto Arte em
Férias.
No dia 19 de janeiro de 2019,
recebemos na sede da Fundação
Francisco Xavier Kunst, em torno de
80 crianças, de 06 à 12 anos que
puderam
se
conectar
com
a
natureza em um dia com muitas
brincadeiras, trilhas, visita guiada
na Artecola Química de Campo Bom,
oficinas diversas, café da manhã,
almoço e lanche.
Estee evento só foi viável porque
pudemos
contar
com
diversas
empresas
apoiadoras
como:
Contenta, WLG distribui-

dora,
Movida,
Odonto
Prev,
Stardream
Colchões,
Salwat
Equipamentos contra Incêndio, Kelly
Tur, Hemo New produtos médicos
hospitalares, que fizeram questão de
proporcionar esse dia incrível.
Também tivemos a honra de contar
com os parceiros: Arteiros do Bem,
Desbravadores
Canis
Majoris,
Projeto Pescar, Festa do Sapato
Campo Bom e Equipe Leões.

INVESTIMENTO SOCIAL

A campanha "Leão do Bem" da Fundação Francisco Xavier Kunst,
incentiva pessoas físicas e pessoas jurídicas e doarem um
percentual do seu imposto de renda para Projeto Sociais, através do
Fundo da Criança e do Adolescente.
A Doctor Clin, realizou um investimento social, através da doação,
via Fundo Municial da Criança e do Adolescente, no valor de R$
6.000,00 no mês de Fevereiro,19.
Esse valor foi aplicado integralmente na realização do Projeto Novos
Horizontes, uma unidade do Projeto Pescar, que, no ano de 2019,
atendeu 11 jovens em situação de vulnerabilidade social, que
concluíram o curso de Iniciação aos Serviços Administrativos.
O projeto foi realizado na sede da Fundação Francisco Xavier Kunst
e contou com a partiipação de diversos Arteiros do Bem (grupo de
voluntariado) e liderado pelo Educador Social Léo da Silva.

DOAÇÃO DE UNIFORMES
A empresa Inbetta doou para o Projeto Novos Horizontes,uma unidade do
Projeto Pescar, cerca de 163 peças de uniforme que foram utilizadas pela
turma de 2019 e também serão utilizadas pelas próximas turmas.

PROJETO DE FÉRIAS CENTRO DE VIVÊNCIA
REDENTORA

Em Fevereiro de 2019, recebemos o Projeto de Férias Centro de Vivência
Redentora - Fundação Semear, Novo Hamburgo - R.S. Na ocasião, mais de
60 crianças participaram do projeto gratuitamente. Acreditamos que essas
parcerias entre instituições são fundamentais para transformar vidas.
Juntos fazemos mais!

PROJETO NOVOS HORIZONTES, UNIDADE DO
PROJETO PESCAR

Em 2019, certificamos 10 jovens, no curso de Iniciação aos Serviços
Administrativos, através do Projeto Novos Horizontes, uma unidade do
Projeto Pescar.

O Educador Social, Léo
voluntariado), ao longo
conhecimento , Além do
suas vivências, para que
ambiente de trabalho.

da Silva, junto dos Arteiros do Bem (grupo de
do ano , compartilharam com os jovens muito
conteúdo teórico, os jovens também realizaram
pudessem ampliar suas experiências práticas no

A certificação ocorreu em janeiro/20 no CEI - Teatro Marlise Saueressig, em
Campo Bom - R.S e teve como paraninfo, Cristiano Chaves, da empresa
Arezzo e Co.
Agradecemos a todos os voluntários, parceiros, apoiadores que assim
como a Fundação Francisco Xavier Kunst, acreditam no desenvolvimento de
cidadãos .
Um agradecimento especial às empresas Assun Supermercados, Artecola
Química, Doctor Clin e IAS - Instituto de Assistência a Saúde, por
realizarem seu investimento social conosco, cotizando os jovens em suas
empresas.

PALESTRAS
Durante
o
ano
de
2019
foram realizadas algumas
palestras,
workshops,
treinamentos
de
temas
diversos
reforçando
o
compromisso da Fundação
Francisco Xavier Kunst, no
desenvolvimento
de
cidadãos
através
da
Educação de Qualidade.
Em maio, em comemoração
ao Dia das Mães, realizamos
uma palestra - Mães de
Verdade,
Vivendo
a
maternidadeperfeitamente
imperfeita - ministrada pela
psicóloga Mirela Manfro.

Já no dia 12 de junho de
2019, em parceria com a
Schell Coaching, realizamos
o
Workshop
Alta
performance e qualidade de
vida no trabalho. O evento
reuniu mais de 30 pessoas
que, como inscrição para o
evento, doaram leite e ma-

A palestra foi realizada
na sede da Fundação
Francisco Xavier Kunst,
gratuita
e
aberta
ao
público.
Cerca de 14 mães, avós,
futuras
mães
e
cuidadoras
estiveram
presentes
prestigiando
conhecimento,
compartilhados
pela
palestrante
e
também
trocando experiências.

terial de higiene para o
Lar Colméia, de Campo
Bom - R.S

Workshop Alta
Performance e qualidade
de vida no trabalho.

Em

julho,

Pacheco,

recebemos
Psicólogo

Luiz

graduado

Mateus
pela

Universidade Feevale, para compartilhar
seus conhecimentos sobre o tema: "
Inteligência Emocional".
Esse evento ocorreu em parceria com a
empresa Artecola Química, de Campo
Bom - R.S e NAP - Núcleo de Atendimento
Psicológico de Novo Hamburgo, R.S, Em
torno de 25 pessoas participaram deste
momento, na sede da Fundação Francisco
Xavier Kunst.

Conhecimento é para
compartilhar!

Diversidade e Inclusão são dois temas de

Com a palestra intitulada: " Vamos falar

extrema relevância e precisam, cada vez

sobre

mais,

organizações?",

serem

abordados

em

nossa

sociedade e também nas organizações.

Diversidade

e

Matheus

Inclusão

compartilhou

conhecimento, abordando o tema de
forma muito esclarecedora e prática.

Para

compartilhar

mais

conhecimento

sobre este tema, a Fundação Francisco
Xaiver Kunst, recebeu em sua sede o
Matheus Felipe - palestrante, radialista,
Relações

Públicas

e

Mestrando

nas

em

Diversidade Cultura e Inclusão Social.

Agradecemos a todos que estiveram conosco, no ano de
2019, unindo-se à Fundação Francisco Xavier Kunst para
que possamos cada vez mais desenvolver cidadãos e
transformar vidas.

