
RECIFE, 30 de Março de 2009
Para: Conselho Municipal de Assistência Social
Att.: 
Recife

Assunto:   Realizações da COSKIBRA em 2006, 2007, 2008 e planejamento de 2009  

Conforme o seu pedido mandamos nessa a relação das Realizações da COSKIBRA nos anos 2006, 2007 e 
2008. Em página 2 encontre-se o planejamento para o ano 2009.

A COSKIBRA fez os deveres todo conforme o Estatuto da mesma.
Isso quer dizer, que intermediou em projetos, e presta conta à SKIBRA dos projetos. A SKIBRA é uma 
fundação Holandesa, composta de voluntários. A missão da SKIBRA é 'prevenir a marginalização de 
crianças carentes no Brasil'. A SKIBRA quer realizar isso através de educação de alta qualidade, para 
crianças carentes. 

Para isso a SKIBRA tem os projetos
– a ESCOLA DOS ANJOS no Recife, e
– a ESCOLA DOS ANJOS em São Bento do Una
– mais pequenos projetos eventuais, autorizados pela SKIBRA. 

A realidade é que o suporte dessas Escolas dos Anjos, é o máximo possível que a SKIBRA pode garantir.

A COSKIBRA não tem mandato para mudar o destino das doações, e tem de relatar e de mandar relação 
financeira para a SKIBRA de tudo que faz. A COSKIBRA também não tem mandato de dar dinheiro a 
pessoas físicas. 

As atividades mais importantes:
Nos anos passados tinha os investimentos do grande projeto da construção de cisterna e Escola dos anjos no 
interior (São Bento do Una). Também tem o projeto de educação pré-escolar na da Escola dos Anjos. Em 
total 65 crianças se formaram e conseguiram o diploma 'ABC'.

Todas as atividades em 2006, 2007 e 2008 da COSKIBRA em nome da SKIBRA:
• investimento no projeto ESCOLA DOS ANJOS;
• pagamentos no custo operacional do projeto Escola dos Anjos;
• dirigir o projeto da construção de cisterna e Escola dos Anjos no interior (São Bento do Una);
• administrar e acompanhar projetos definidos pelos doadores;
• intermediação em contatos entre clubes do Rotary na Holanda e no Brasil, com a finalidade de 

colaborar em projetos;
• a COSKIBRA participou de capacitação de Entidades Parceiras do Programa de medidas e Penas 

Alternativas aplicadas pelos Juizados Especiais Criminais;
• recebeu prestadores de serviços enviados pelo 1* Juizado Especial Criminal do Recife/ TJ –PE 

Fórum Thomas de Aquino;
• Divulgações com as prefeituras do Recife e de São Bento do Una;
• Intermediação em questões de legislação e exigências das prefeituras e do Ministério de Educação
• Participou em reuniões do Grupo.
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Planejamento para o ano 2009:
Nota se: A COSKIBRA não atende pessoas físicas. A COSKIBRA atende a SKIBRA. 

1. Intermediação entre SKIBRA e Escolas dos Anjos (Recife e São Bento do Una)
2. Prestar conta dos projetos à SKIBRA (valor € 20.000 por ano)
3. Dirigir e prestar conta de projetos eventuais, conforme ordens e recursos fornecidos pela SKIBRA

Tudo dependendo da boa vontade das doadores Holandeses, sendo pessoas físicas, famílias, escolas básicas, 
empresas,  fundações e subsídios de Prefeituras e Governo Holandês. Dá para entender que ninguém (na 
Holanda) tem obrigação de contribuir. Por causa da crise financeira mundial, muitas pessoas e organizações 
enfrentam problemas financeiras. A COSKIBRA ficou preocupada com a continuação das doações.

OBS: No momento a taxa de cambio do Euro é 2,90, então, 1000 Euros valendo 2900 Reais. Diariamente, a taxa muda-se para cima 
ou para baixo, dependente de forças no mercado financeiro. 

Nestes Termos,

Maria Quitéria Lima dos Santos, Presidente
Recife, 30 de Março de 2009
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Respostas :

Área de atuação: Intermediar em projetos da fundação Holandesa, a SKIBRA

Outras áreas de atuação: nenhuma

Cargo da responsável: Presidente

Missão da entidade: veja estatuto (Prevenir a marginalização de crianças carentes no Brasil)

3. Serviços prestados LOAS (???) : Nenhuma
1. Público beneficiário: Crianças carentes
2. Objetivos: Intermediar em projetos da SKIBRA para crianças carentes.
3. Metas : nada especial
4. Mecanismos de financiamento: DOAÇÕES ATRAVÉS DA SKIBRA
5. Formas de avaliação e controle: Quitéria nunca presta conta. Por isso o Presidente da SKIBRA faz o 

controle todo ano em Janeiro / Fevereiro

 
4. Ações Socio-Assistente : Nenhuma

1. outras ações: direção, acompanhamento e administração de projetos da SKIBRA
2. intermediar com entidades do governo, prefeituras.

5. Instalações fisicas: Nenhuma.
6. Recursos Humanos: Voluntários (5) ??
- Presidente – Sem remuneração - voluntária
- Secretário – Sem remuneração – voluntário
- Tesoureira – Sem remuneração - voluntária
- sócia – sem remuneração – voluntária
- sócio – sem remuneração - voluntária

7. Critérios: Aprovação da SKIBRA
8. Capacidade de atendimento (utilizada 100%)
9. Parceiros: 

- Financiamento: pela fundação SKIBRA (Holanda)
- Convênios (tribunal)
- Contratos : nenhum
- Acordos: nenhum
- Parcerias firmadas: Governementais nenhuma, ONG: Nenhuma

10. Outras informações
nenhuma
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