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RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES



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.

FUNDAÇÃO FRANCISCO XAVIER KUNST

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

                  

NOSSOS VALORES

Eduacação de qualidade, vida saudável e meio
ambiente.

EIXOS DE ATUAÇÃO



Atividades 2021

ARTE EM FÉRIAS 
O Arte em Férias 2020 foi um sucesso !

Mais de 40 crianças tiveram um dia muito especial em nossa sede.

Nessa edição, a Fundação Francisco Xavier Kunst fez uma parceria com o projeto Centro
de Vivência Redentora – CVR, da Fundação Semear. O CRV é um programa de
convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes com a comunidade.
O espaço, localizado na Vila Diehl, em Novo Hamburgo, oferece um ambiente de
estímulo ao desenvolvimento de habilidades e saberes artístico-cultural e de
conscientização socioambiental de seus educandos.



Juntos fazemos
mais e

transformamos
mais vidas!

Campanha do Agasalho

As unidades de São Paulo/SP, Tatuí/SP e Campo
Bom/RS da Artecola Química recentemente se uniram
para realização da Campanha Doar para Transformar
que arrecadou ao total 310 kg de alimentos e itens de
higiene pessoal, 277 peças de roupas e 24
mantas/cobertores. 

As doações de SP foram destinadas ao Lar Vicentino.
Em Tatuí, as doações foram entregues para Casa de
Apoio ao Irmão de Rua São José. Na unidade de Campo
Bom, as roupas e calçados foram destinadas à
Secretaria Municipal de Assistência Social. Os
alimentos foram doados ao Lar Colméia. 

A Fundação Francisco Xavier Kunst agradece pela
oportunidade de apoiar essa campanha e parabeniza
todos colaboradores da Artecola Química que estão
transformando suas comunidades!



O atual cenário mundial e desafiador pelo qual estamos passando nos convida a
evoluir e a desenvolver habilidades como: adaptabilidade, flexibilidade,
comunicação eficiente e engajadora e empatia. Mais do que nunca, é evidente
que a melhor forma de nos relacionarmos e a melhor maneira de aumentar e
manter a produtividade do nosso trabalho é por meio de uma comunicação mais
amigável e de resultados, que descomplique as nossas relações.

O eevento foi aberto para a comunidade e tivemos em torno de 30
participantes.

Com a pandemia e a necessidade do
distanciamento social, as atividades
passaram a ser realizadas de forma
online.

Palestras e Workshops Online

WORKSHOP COMUNICAÇÃO
EMPÁTICA 



Durante o mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo por ser o mês
que trata sobre a prevenção ao suicídio e valorização da vida, a Fundação
Francisco Xavier Kunst, realizou uma mini campanha em suas redes sociais, com
informações referente a este tema tão importante.

SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO 

Com o objetivo de levar ainda mais informação sobre o tema e abrir um espaço de
conversa, a Fundação Francisco Xavier Kunst, em parceria com o NAP - Núcleo de
Atendimento Psicológico, de Novo Hamburgo-RS, realizou uma roda de conversa
online, aberta para toda a comunidade, com a participação da Psicóloga Bruna
Shabarum.
Durante uma hora, mais de 20 pessoas puderam saber mais sobre a importância
da saúde mental e valorização da vida.



Projeto Pescar
No ano de 2020, a 22ª turma do Projeto Pescar, que atendeu 15 jovens do
município de Campo Bom, RS, ficou marcada como sendo a turma da pandemia,
do home office, da plataforma zoom, das vivências à distância, mas muito mais do
que isso, a turma de 2020 deu um show de superação das dificuldades que todo o
cenário exigiu e teve sua certificação, também de forma online.

Agradecemos muito a parceria de todos os envolvidos neste projeto, em especial
às empresas : Artecola Química, Bertex, Doctor Clin, Instituto de Assistencia a
Saúde e Reginato Metais, por realizarem seu investimento social conosco, através
da cotização dos jovens em suas organizações.
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