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MISSÃO – “Promover inserção social por meio da evangelização e
de ações socioeducativas, visando a melhoria da qualidade de vida
da população e contribuindo para o exercício da cidadania”.
VISÃO – “Ser referência, pela excelência dos serviços prestados, na
educação, nas ações socioeducativas e na formação ético-cristã de
pessoas comprometidas e participativas na construção de uma
sociedade sustentável, justa e fraterna.”
VALORES – “Solidariedade, cooperação, respeito às diferenças e
promoção do desenvolvimento social, com dignidade e amor
cristão.”
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PALAVRA

Amados e amadas em Cristo.
Ao encerrarmos mais um ano sob as bênçãos do Senhor da Vida, muito temos a
agradecer e louvar. Isto vale também para o Instituto Luterano de Assistência Social.
Não louvamos o que fizemos, nem o que julgamos ser relevante. Louvamos o que o
Senhor fez, faz e continuará fazendo. Assim, o ILAS agradece e louva por cada ação,
reunião, reflexão e avanço dentro de suas intenções em reabrir a instituição à
sociedade.
A Diretoria esteve empenhada em buscar atividades e oportunidades para dar
visibilidade à instituição e ao seu objetivo maior: servir ao próximo no amor de Cristo.
Assim, ainda que as portas não estiveram abertas para receber a sociedade, a
Diretoria do ILAS abriu as portas para sair ao encontro de muitas necessidades, a fim
de atendê-las. Imaginem só! Mesmo com portas fechadas o ILAS não deixou de
trabalhar. Por isso, imaginem só quando as portas forem reabertas. É o que
almejamos com confiança e oração. Que Deus permita a realização deste sonho em
2019. Assim, desde já, convocamos a todos a que se unam em oração e em ações
conjuntas.
Obrigado, ó Deus, pelo ano de 2018. Continue, ó Deus, dirigindo pessoas, projetos,
planos e ações no ano de 2019.
Tudo para honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A todos um abençoado ano de 2019.
Paz e graça.

Pastor Klaus Kuchenbecker
Capelão ILAS
Dezembro 2018

SUMÁRIO
As atividades do ILAS durante todo o ano de 2018 giraram em torno da
implementação e consolidação de novos projetos.
Após um período de “dormência”, três projetos tomam forma e são abraçados pela
sempre parceira Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero – CELML, de
Planaltina/DF.
Frente ao montante de entradas de doações, não foi possível implantar o Projeto
Apreender no decorrer deste ano. A Diretoria não descarta a opção de trabalhar de
uma forma mais simplificada, reduzindo o alcance do projeto, de forma a iniciar o
Programa de Contra Turno Infantil aprovado em Assembleia.
Paralelamente, o ILAS mateve sua participação junto à Diaconia Social da CELML, no
trabalho de acolhimento no Família Social. O acompanhamento musical nas reuniões
do grupo, as devoções realizadas em eventual ausência do Pastor e o repasse de
quatro cestas básicas mensais foram o foco nesta atividade.
O ambiente físico do ILAS foi revitalizado e em função disso novo inventário físico foi
realizado para registro e controle de doações e da aquisição de mobiliário.
A realização de eventos buscaram retomar o fortalecimento da imagem do ILAS junto
ao público interno (sócios e membros da CELML) e externo (DBCO e outras
entidades).
A Diretoria ainda sente falta de uma participação mais próxima do grupo de sócios,
mas temos a certeza de que diante da realização de novos projetos esta distância será
encurtada.
Para 2019 a Diretoria projeta um trabalho focado no relacionamento com sócios e
parceiros, estruturação de uma estratégia de captação de recursos humanos e
financeiros e o levantamento de fundos para o Projeto Apreender.

Versão 02 de 11 JAN 2019

4

PROJETOS DESENVOLVIDOS
1 – Projeto Inverno ILAS
O QUE?

Arrecadação de agasalhos, cobertores, alimentos

QUEM?

Sócios, CELML e sociedade

PARA?

Entidades de apoio de Planaltina/DF

Este projeto conta com ativa participação de voluntários que atuam na arrecadação,
separação e manutenção das roupas, para destiná-las em ótimas condições de uso
demonstrando o respeito e dedicação a quem irá recebê-las.
Balizado nos preceitos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, este projeto
tem como foco o primeiro objetivo: Acabar com a fome e a miséria.
Assim, o projeto tem como meta contribuir com a erradicação da miséria e situação
de vulnerabilidade da comunidade, refletindo o compromisso ético, responsável e
cristão do ILAS.
A edição de 2018 contou com a efetiva participação de voluntários do ILAS no
cuidado e manutenção das peças doadas, nos meses de maio a julho, e dos
Departamentos de Jovens e de Servas da CELML no dia da entrega dos itens, 25 de
agosto.
A instituição beneficiada com os 158 (cento e cinquenta e oito) itens recolhidos foi o
Lar de Idosos CREVIN, situado à Q 63, lote 12, Planaltina/DF.
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2 – Projeto BAZAR em FAMÍLIA
O projeto surgiu a partir de discussões entre a Diretoria ILAS, o capelão do ILAS, Pr
Klaus Kuchenbecker, e algumas membras da Diretoria do Departamento de Servas da
CELML que sentiam a necessidade de manter permanentemente um bazar de usados,
ao invés de uma única edição por ano.
O BAZAR em FAMÍLIA é de caráter permanente e acontece no mínimo uma vez a cada
dois meses.
Sendo o projeto BAZAR em FAMILIA uma parceria entre a CELML e o ILAS, sua
operacionalização é de responsabilidade conjunta, por intermédio de uma Comissão
Organizadora composta por um membro da Diretoria ILAS, um representante do
Departamento de Servas, um representante do Departamento de Jovens e pelo
Pastor da Congregação.
Os recursos oriundos do BAZAR em FAMÍLIA tem como objetivo financiar projetos e
atividades dos Departamentos da CELML (JELML, Servas, Diaconia Social) e do ILAS.

No ano de 2018 foram realizadas duas edições do projeto BAZAR em FAMILIA, Calce
Bem e Bazar de Advento, que disponibilizaram, respectivamente, calçados e vestuário
e itens de decoração natalina.
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3 – Projeto Amigos do ILAS
O principal desafio de uma instituição do terceiro setor é obter um maior número de
doadores e fidelizá-los, de modo a se obter uma receita expressiva, uma vez que
pessoas físicas contribuem com somas normalmente pequenas.
Reescrevendo o antigo projeto de mesmo nome que objetivou a arrecadação de
recursos para construção de sua Sede, o ILAS amplia o Projeto Amigos do ILAS como
fonte de recursos “não carimbado”, ou seja, não vinculado a um único projeto, mas
para composição de saldo e financiamento das atividades.

Com este projeto o ILAS busca construir uma rede de doadores que possibilite a
abertura de novas atividades, fortalecendo seu fluxo de entradas, e se propõe a
fidelizar estes doadores por meio de uma estratégia de comunicação continuada.

4 – Projeto Apreender
Situado dentro do Programa de Contra Turno Escolar ILAS, aprovado pela Assembleia
em dezembro de 2015, e detalhado no Relatório ILAS 2017, o Projeto Apreender tem
sido constantemente apresentado pela Diretoria em eventos, assembleias, visitas,
com o objetivo de alcançar parceiros e doações que permitam iniciar o atendimento
às crianças.
A infraestrutura do espaço ILAS já se encontra adaptada para receber o projeto, com
a definição de duas salas de aula e separação de uma área maior para sala de espera,
recepção e administração em ambiente único.
Como já explicitado em diversas outras ocasiões, a maior dificuldade para
implementação do Projeto Apreender está na questão financeira, os custos para a
manutenção das atividades, sendo necessário o desenvolvimento de um plano de
ação voltado à captação de recursos.
Ações de incentivo às doações, parcerias com entidades e comércio local e
campanhas de captação de novos doadores são necessárias para a manutenção do
projeto.
E em função da presente insuficiência de recursos financeiros para dar início às
atividades, a Diretoria do ILAS está avaliando a possibilidade de implementar uma
forma mais simplificada, reduzindo o alcance do projeto, mas possibilitando iniciar o
atendimento das crianças. Acreditamos que estando inicados os trabalhos
alcançaremos mais parceiros para o Projeto Apreeender.
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EVENTOS
A realização de eventos buscaram retomar o fortalecimento da imagem do ILAS junto
ao público interno e externo.

1 – Visita à Casa do Pequeno Polegar
Buscando entidades com similaridade aos nossos objetivos com o Programa de
Contraturno Infantil ILAS e o Projeto Apreender, no dia 22 de fevereiro tivemos a
oportunidade de passar uma tarde na Casa do Pequeno Polegar.
A escola atua com crianças de 1 a 5 anos, em período integral, com o compromisso
de atender, proteger e escolarizar crianças em situação de vulnerabilidade e risco
social.
O encontro com a Sra Angélica Passarinho, administradora da entidade, foi
intermediado pela Sra Irene Korst Fagundes que nos acompanhou durante toda a
visita.
Pudemos conhecer detalhes da atividade principal, suas instalações, metodologia do
trabalho. Aproveitamos para uma troca de informações quanto à relação entre os
custos de manutenção e as diversas formas de entradas de recursos fianceiros.

2 – Encontro de Gestores e Mantenedores de Organizações Sociais
Promovido pela AESI – Associação de Entidades Sociais da IELB e realizado em São
Leopoldo/RS nos dias 24 e 25 de março, o evento esteve voltado para a
sustentabilidade das instituições do terceiro setor, bem como reflexões motivacionais,
com as seguintes palestras:
• Instituto Filantropia – Marco regulatório para as Organizações da Sociedade
Civil
• Rev. Airton Schroeder – Confessionalidade Luterana nas organizações sociais
• Gustavo Becker – O Líder 3D
A participação do ILAS possibilitou restabelecer o contato com a AESI e também a
troca de idéias com os representantes de outras entidades de ação social da IELB,
para os quais foi apresentado Projeto Apreender.
No dia 24 também aconteceu a Assembleia Geral Ordinária da AESI onde, entre
outros assuntos, foi realizada a eleição de sua Diretoria para o biênio 2018/2020.
O ILAS, como insttuição filiada à AESI, teve assento na AGO com direito a voto.
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3 – Aniversário 19 anos e Reinauguração da Sede
Aproveitando as comemoraçãoes do seu 19º aniversário, completados no dia 30 de
maio, foi reinaugurada a Sede do ILAS.
Os convidados que se fizeram presentes participaram de um momento de devoção
no templo da CELML, seguido da dedicação do espaço e atividades.

O coquetel de aniversário foi um grato momento de confraternização e de certeza de
que a Deus devemos entregar nossos sonhos e desafios.

4 – 40º Congresso de Servas do DBCO
Nos dias 07 a 09 de setembro foi realizado o 40º Congresso de Servas do Distrito
Brasil Centro Oeste – DBCO, na cidade do Gama/DF. O ILAS teve participação
privilegiada neste evento.
Na noite do dia 07 tivemos a oportunidade de apresentar às congressistas um pouco
da história do ILAS. Passando por nosso passado, presente e futuro, foi feito o
lançamento do projeto Amigos do ILAS convocando os presentes a atuar mais de
perto na ação social dentro do DBCO.
Durante todo o congresso o ILAS manteve um espaço de informações e de adesão
dos Amigos.
Com boa receptividade, lançamos sementes que queremos ver frutificar nos
próximos anos.

Neste congresso houve arrecadação de brinquedos junto aos congressitas. Ao final do
eventos distribuidos entre as congregações do DBCO que atuam na ação social.O ILAS
também recebeu parte destes brinquedos.
Em dezembro os brinquedos foram repassados ao Hotelzinho São Vicente de Paulo,
localizado em Planaltina – DF, creche que atualmente atende 110 (centro e dez)
crianças na faixa etária de 04 meses a 05 anos de idade, ofertando a etapa de
Educação Básica – Educação Infantil a famílias de baixa renda.
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INFRAESTRUTURA
No dia 26 de março de 2017 a Assembleia Geral Ordinária aprovou o uso dos recursos
do caixa para adequação da infraestrutura do salão sede do ILAS.
Respaldada pela AGO e diante da necessidade de propiciar um ambiente adequado
para o desenvolvimento do Projeto Apreender, a Diretoria promoveu ajustes na sede
do ILAS.
A delimitação de duas salas de aula, a aquisição de móveis compatíveis com o
trabalho com crianças, a revitalização da área de recepção e de reuniões em conceito
aberto foram o foco da reestruturação do espaço.
O resultado do trabalho foi apresentado na noite do 19º aniversário do ILAS quando o
espaço e as futuras atividades foram a Deus dedicados.
Acreditamos que um ambiente organizado, colorido e aconchegante conseguirá
transmitir a sensação de carinho e acolhimento que queremos despertar em todos
que pelo ILAS transitarem.

ADMINISTRATIVO
O Estatuto do ILAS define em seu artigo 29 que “A Diretoria do ILAS reunir-se-á em
caráter ordinário mensalmente e em caráter extraordinário sempre que se fizer
necessário.”
Em 2018 a Diretoria priorizou a comunicação mediada por ferramentas digitais,
utilizando-se de correio eletrônico e aplicativos de celular. Foram realizadas três
reuniões presenciais.
Para o próximo ano é necessário intensificar o relacionamento com os sócios. Embora
atas e relatórios sejam enviados a todos por email, não há como esperar um maior
envolvimento sem um contato pessoal e individual.
Com as aquisições e doações de mobiliário, houve alteração no rol de bens móveis de
propriedade do ILAS. Para registro e controle, foi realizado no segundo semestre um
novo inventário físico. De acordo com o escritório de contabilidade que assessora o
ILAS, não há necessidade do registro contábil pelo baixo valor das peças de
mobiliário.
Ainda de acordo com seu Estatuto, o Artigo 19 estabele como competência da AGO
eleger bienalmente, nos anos pares, a Diretoria e o Conselho Fiscal na segunda
Assembleia Geral Ordinária anual.
Assim, na AGO de 11 de novembro foi eleita a seguinte Diretoria para o biênio
2019/2020:
•
•
•
•
•

Presidente – Sandra Regina Fischer
Vice Presidente – Saenandoah Tiradentes Dutra
Secretária – Grazielle Siqueira Girelli
Tesoureira – Maria Aparecida Tiradentes Dutra
Conselho Fiscal
o Alcides Correa do Nascimento
o Cintia Ribeiro Alvim Tomm
o Ricardo Girelli

Como instituto, almejamos para 2019 um trabalho focado no relacionamento com
sócios e parceiros, a estruturação de uma estratégia de captação de recursos
humanos e financeiros e o levantamento de fundos para o Projeto Apreender.
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Tesouraria
A movimentação financeira do ILAS neste ano ficou centrada nas entradas de
doações e nas saídas para a adequação do leiaute da Sede e para o pagamento do
escritório de contabilidade.
Mantendo regularidade em relação ao ano de 2017, as doações dos sócios
totalizaram R$ 11.990,00 (onze mil, novecentos e noventa reais), uma média mensal
de R$ 999,17 (novecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).
De março a setembro recebemos doações de um não sócio, numa média de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) mensais e outras duas doações pontuais, também de
não sócios, nos meses de setembro (R$ 200,00 – duzentos reais) e novembro (R$
150,00 – cento e cinqunta reais).
Em setembro, durante o 40º Congresso de Servas DBCO tivemos a desão de 08 (oito)
Amigos do ILAS, em um total de R$ 788,05 (setecentos e oitenta e oito reais e cinco
centavos) no último trimeste de 2018.

O gráfico ao lado apresenta o
montante de entradas de
doações efetuadas no ano de
2018, por tipo de doador.
Embora o projeto Amigos do ILAS
tenha sido lançado apenas em
setembro, ele representa 6% das
doações do ano, o que nos
sinaliza o potencial do projeto.

Embora com uma pequena melhora em relação ao ano de 2017, permanece a
preocupante concentração de valores em um quantitativo reduzido de sócios. Apenas
dez dos 48 (quarenta e oito) sócios contribuem com alguma regularidade.
Fragilidade maior se apresenta quando verificamos que cerca de 70% (setenta por
cento) das doações estão centradas em apenas 3 (três) sócios.

Um único sócio responde por 40% (quarenta por cento) de todas as entradas de
doações.
A alteração deste quadro se apresenta como uma das prioridades para o ano de
2019, implicando em um trabalho de aproximação e resignificação para os sócios.

O maior volume de saídas do caixa do ILAS esteve direcionado ao item Infraestrutura
/ Manutenção.
Entre aquisição de material para a delimitação das salas, mão de obra e aquisição de
mobiliário foram investidos no primeiro semestre de 2018 o valor de R$ 14.678,64
(quatorze mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
(Anexo1).
Dentro deste valor estão computados o repasse à CELML para cobertura dos custos
com instalação de forro da sede, gastos com o coquetel de aniversário e serviço de
limpeza pós obra.
Planilhas com discriminação completa dos custos e respectivas notas fiscais e recibos
estão à disposição de todos para consultas e podem ser solicitados por intermédio do
email tesourariadoilas@yahoo.com.br.
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ENTRADAS – acumulado 2018
Doações de Sócios

R$ 11.990,00

Doações Não Sócios

R$ 1.400,00

Doações Amigos do ILAS

R$ 788,05

Entradas Diversas

R$ 1.009,19

Baixa Renda Fixa

R$ 9.191,87

R$ 24.379,11
SAIDAS – acumulado 2018
Contador

R$ 4.235,00

Infraestrutura/Manutenção

R$ 16.028,64

Investimento em Treinamento/Curso

R$ 1.211,61

Despesas com eventos

R$ 464,34

Impostos

R$ 374,01

Tarifas Bancárias

R$ 699,78

Despesas com Cartório

R$ 654,14

R$ 23.667,52
Resultado no ano de 2018

R$ 711,59

PALAVRA da PRESIDENTE

O ano de 2019 amanhece com um ar de esperança e a certeza de que muito há para
se fazer.
Mais uma vez nos é dada a oportunidade de pesar erros e acertos passados, de lançar
um olhar para o futuro, corrigir o rumo, reforçar e criar estratégias.
Embora muitas vezes nosso ânimo enfraqueça ou nossa pressa em realizar nos
inquiete, a companhia e conselho sempre presentes do nosso amado Pai em sua
Palavra nos conduzem e orientam.
E foi este pensamento que nos acompanhou durante todo este ano. Trabalhamos,
sonhamos, esperamos nos Senhor.
2018 chega ao fim e podemos com confiança e alegria exultar com o profeta: “Até
aqui nos ajudou o SENHOR” (1 Sm 7.12).
Novos projetos, novos parceiros na caminhada. Muitas foram as bençãos neste ano.
Muito temos para agradecer.
E agora que o sol se põe sobre o ano de 2018, redobramos nosso ânimo, reforçamos
nossa esperança, e, firmados em Cristo, que no amou e tudo entregou por nós,
seguimos em frente prontos a servir a Deus em nosso próximo.
Na certeza de que o Senhor estará conosco a cada novo dia, convidamos você a
compartilhar conosco esta jornada.
“O amor de Cristo é que nos move” (2 Co5.14)

Sandra Regina Fischer
Presidente ILAS
Gestão 2017/2018
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ANEXO 1

Total de custos com Infraestrutura / Manutenção primeiro semestre de 2018
22/02/2018 – Repasse CELML – Forro do ILAS
13/03/2018 – Vitral Vidros – porta de entrada do salão – 1ª parcela
09/04/2018 – Película da porta de entrada do salão
15/05/2018 – DF Nunes Loja dos Filtros
18/05/2018 – Madefort - NF 54.535 - MDF para as mesas
18/05/2018 – Material para as divisórias - Sr Ivair da Silva
07/05/2018 – NF 355 Cida Presentes – materiais diversos
04/05/2018 – Boleto Bradesco – compra cavaletes
14/05/2018 – Cupom fiscal 26180 – material brindes
16/05/2018 – NF 1983 – Leroy Merlin – material pintura
21/05/2018 – NF 349675 Kalunga – materiais diversos
23/05/2018 – NF 4911 – Asa Cópias –banners
23/05/2018 – NFC’e 9806 – Leroy Merlin – materiais diversos
23/05/2018 – NFC’e 39868 – Carrefour – material limpeza
23/05/2018 – NFC’e 13640 – Embalagens Vitória – cadeiras salas
24/05/2018 – Boleto Bradesco – compra cavaletes
24/05/2018 – Em espécie - Beatriz Móveis - Longarinas
25/05/2018 – Transferência – RJM Malharia – Camisetas 1ª parcela
25/05/2018 – Transferência – Vitral Vidros – tampo mesa 1ª parcela
28/05/2018 – Transferência – Joice Jeronimo – coquetel
29/05/2018 – Em espécie – Wanderley Ferreira Lima – pintura Sede
30/05/2018 – Em espécie - Divisórias - 2ª parcela
30/05/2018 – Em espécie – Iara Fonseca Melo – limpeza da Sede
01/06/2018 – DOC – BSB SIGN – segunda parcela películas
04/06/2018 – Vital Vidros – Transferência – Marcos Pootz – porta 2ª parcela
05/06/2018 – Mão de obras divisórias - Sr Ivair da Silva
05/06/2018 – Ecoplast - NF 10975 – Lixeiras
13/06/2018 – Acréscimo divisórias (7m2)

1.900,00
500,00
342,50
950,00
269,00
3.000,00
146,20
198,00
100,00
839,28
258,50
250,00
81,03
51,83
672,50
102,30
410,00
180,00
400,00
230,00
200,00
985,00
240,00
487,50
200,00
450,00
885,00
350,00
R$ 14.678,64

