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Principal objetivo da prática
Promover a formação integral de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos em situação de vulnerabilidade social,
preparando-os para o exercício da cidadania, para uma melhor qualidade de vida e um futuro digno. Extensivamente,
contribuir para o desenvolvimento social por meio da disponibilização da metodologia do Programa Florescer, pelo
Instituto Elisabetha Randon, a outras instituições interessadas em adotar a iniciativa e atender a outras crianças e
adolescentes.

Motivação
Com a missão de preparar crianças e adolescentes para o exercício da cidadania, para uma melhor qualidade de vida e um
futuro promissor, o Florescer é um dos programas de responsabilidade social do Instituto Elisabetha Randon. O
atendimento de crianças e adolescentes no contra turno escolar foi apontado como a maior necessidade que poderia ser
suprida por empresas, em pesquisa feita com a União das Associações de Bairros de Caxias do Sul.

Descrição da prática
O Programa Florescer foi concebido a partir de um ideal do senhor Raul Anselmo Randon, para crianças e adolescentes de
6 a 14 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.
Funcionando em formato de contra turno escolar, disponibiliza metodologia própria, oferecendo atividades como inglês,
informática, canto coral, música instrumental, educação corporal, educação ambiental, educação para a vida,
atendimento diário das tarefas escolares, reforço pedagógico e robótica, além de transporte, alimentação e uniforme
gratuitamente.
Concluída a formação no Programa Florescer, os beneficiários têm a oportunidade de ingressar no Programa Florescer
Iniciação Profissional, o qual oferece cursos técnicos e tem por missão preparar jovens para uma melhor inserção no
mercado de trabalho, através de uma formação técnica e humanística, promovendo a inclusão social.
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Parcerias
 Sesi (repasse de recursos e espaço para práticas esportivas do projeto);
 Fornecedores (descontos em alimentação e transporte);
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica).

Investimento
O investimento anual destinado a pagamento de recursos humanos e treinamento e visitas técnicas é de R$ 91.550,00. O
custo mensal por criança varia de R$ 150,00 a R$ 290,00, de acordo com o que é oferecido (instrutores qualificados,
alimentação, transporte, uniforme, etc.) e também de acordo com as parcerias firmadas anteriormente com convênios
com órgãos municipais ou estaduais. Os funcionários contribuem para sua manutenção, com valores entre R$ 2,00 e R$
10,00 por mês, voluntariamente.

Ferramentas de gestão
 Jornadas de Qualificação semestrais com a equipe do programa;
 Reuniões mensais;
 Encontros de capacitação e formação permanente;
 Visitas periódicas às franquias do programa;
 Jornadas de Qualificação com todas as equipes do programa;
 Reuniões semanais da equipe técnica.
Através de pesquisa de satisfação aplicada aos beneficiários e seus familiares e às escolas parceiras, são analisadas ainda a
importância do programa e sua contribuição para a vida das crianças e adolescentes atendidos e para a sociedade como
um todo.

Resultados e benefícios
 Em dez anos de programa, 342 beneficiários concluintes e 99,5%. de média de aprovação escolar;
 De 2007 a 2012, 84,4% dos beneficiários concluintes conseguiram se inserir no mercado de trabalho.

Contato
Nome: Maurien Randon Barbosa
E-mail: Maurien.barbosa@randon.com.br

Dados da empresa
Nome: Instituto Elisabetha Randon
Setor: Terceiro setor
Porte: Grande
Localização: Caxias do Sul
Website: www.ierandon.org.br
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