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O relatório de atividades da Polo da Beleza 2017 traz
um balanço com os resultados e realizações durante o
ano. Os dados apresentados incluem a participação
dos usuários, as atividades, resultados obtidos, origem
dos recursos e os demonstrativos financeiros. 



FUNDAÇÃO

A Fundação Comunidade da Graça é uma
organização sem fins lucrativos que desenvolve

e executa projetos para melhorar a qualidade de
vida de pessoas carentes ou com necessidades.

Fundado em 1996, a FCG atua nas áreas de
Desenvolvimento Social e Educação para

pessoas em situação de vulnerabilidade social.



POLO DA BELEZA

É um Programa de qualificação profissional e capacitação de
agentes multiplicadores, com o objetivo de inserir o usuário no
mercado de trabalho, levando-o a sua independência financeira
e social.



PÚBLICO
ALVO

Mulheres com Alta Vulnerabilidade Social e moram em nossa área de
abrangência 



250 pessoas no ano de 2017.

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS

ESTRUTURA

  Território Aricanduva/ Formosa/ Carrão no Município de São Paulo 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Segunda e Sexta feira no horário das
9h00m durante todo ano

DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE



RECURSOS HUMANOS

* Essas informações abrangem o Polo da Beleza e Escola da Moda. 



RESULTADOS
OBTIDOS A
PARTIR DA
ATIVIDADE
REALIZADA

Desde a implantação do Projeto os
resultados têm sido positivos. Em cada turma
capacitada 40% dos alunos conseguem
alcançar sua independência financeira e
emancipação. Alguns destes alunos acabam
se tornando nossos novos instrutores e
assumem turmas levando seu conhecimento,
habilidades adquiridas no projeto que lhe foi
oferecido. 



ORIGEM DOS
RECURSOS

FINANCEIROS

Os recursos financeiros do Programa
Polo de Beleza, advém em sua maioria
de doações de pessoas físicas/ jurídicas. 

Os recursos financeiros da Escola de
Moda, advém em sua grande parte de
Parceria com o Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo. 



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA -

RECEITA



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

- DESPESAS



OBRIGADO!

@fcgbr 

R E D E S  S O C I A I S

@fundacaofcg 

@FundacaoCG 


