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Quem somos

A Associação Beneﬁcente Encontro com Deus (ECD) é uma entidade
sem ﬁns lucrativos, que atende crianças e adolescentes em situação de
risco, em acolhimento institucional para mães e seus ﬁlhos vítimas de
violência, abandono e exploração.
A ECD foi fundada em maio do ano 2000, através do Pastor Patrick
Reason, com objetivo de assumir e estruturar o trabalho social da Igreja
Evangélica Encontro com Deus, a qual vinha apoiando diferentes projetos
sociais desde sua fundação em março de 1992.
Atualmente, a ECD possui duas Casas que já acolheram mais de 700
mães e ﬁlhos, e, atende em média mais de 60 famílias por ano.
Em 2007, a ECD iniciou um projeto de prevenção. O Centro Comunitário ECD é um espaço para famílias, onde são realizadas atividades
socioeducativas para crianças e adolescentes em horário de contraturno
escolar.
A Associação Beneﬁcente Encontro com Deus está localizada em
Curitiba (PR). Possui uma equipe multidisciplinar e técnica, composta de
diretores de áreas, educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais,
pedagoga e administrativo.

Nossa Missão
“Promover e fortalecer a família como base da
sociedade, bem como prevenir a ruptura de seus
vínculos, assegurar a garantia dos Direitos
Fundamentais e contribuir para a emancipação
de famílias através de ações
preventivas e protetivas.”

Nossos valores
Por acreditarmos na importância dos vínculos
familiares, todas as nossas ações visam
fortalecer a família e garantir o direito
fundamental de convivência familiar.

Nossas Atividades
Serviço de Acolhimento Institucional:
Espaço de proteção de crianças e
adolescentes, junto com suas mães.
Casa 1: mães adolescentes e seus ﬁlhos
Casa 2: mães adultas e seus ﬁlhos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
vínculos (Centro Comunitário):
Espaço amplo para crianças e
adolescentes das famílias vulneráveis do
bairro Cajuru (Curitiba PR) para o
desenvolvimento de atividades
preventivas e socioeducativas em horário
não escolar.

APOIADORES

PARCEIROS

REDES E MOVIMENTOS

Palavra do Presidente
“2015 foi um ano de grandes

desaﬁos, mas também de grandes
vitórias. O Brasil passou por um tempo
difícil, na qual o crescimento e os
avanços sociais que conﬁamos ser
permanentes foram colocados em
questão, gerando muita incerteza
sobre o futuro. Para quem está mais
vulnerável, a incerteza chega com
maior velocidade e impacto, pois a
força da inﬂação e desemprego custa
mais caro. Isto também reﬂete em
investimento público.
Apesar dos signiﬁcantes avanços em
investimento na área social nos
últimos tempos, estes estão desacelerando e correndo até o risco de parar
ou voltar para trás. Não está exposto
sobre nenhum caso que passa pela
nossa Entidade, mas é suﬁciente dizer
que todo ser humano merece ser
tratado com dignidade e respeito,
especialmente quem sofreu, infelizmente, uma situação de abuso, violência e exploração. Essa instabilidade
reﬂete no público atendido pela ECD,
pois as mães, bebês e crianças merecem um atendimento de qualidade na
prevenção ou proteção de violação de
direitos.
Em 2015, Curitiba ganhou reconhecimento e fama por ser um lugar de
esperança na batalha contra a
corrupção, além de manter sua reputação por ser uma cidade limpa e organizada. Certamente, a Encontro com
Deus é privilegiada de ser sediada em
nessa cidade, e o apoio das autori-

dades locais e de Redes com a RIA
(Rede de Instituições de Acolhimento) e
REPAS (Rede Evangélica de Ação Social) é
incontável. Assim, cresce a responsabilidade da ECD de aproveitar essa situação
privilegiada e atuar para como agente de
mudança do cenário local, regional, e até
mesmo nacional. Para isso, a Associação
entendeu a necessidade de registrar
formalmente suas práticas e tecnologias
sociais, para que outros possam ser
beneﬁciados.
Com esse foco, em 2015, aperfeiçoamos nossas práticas e ﬂuxos de atendimentos, adaptamos de forma crescente
os espaços físicos, tivemos a grande
oportunidade (um testemunho da
ﬁdelidade de Deus) em poder mudar a
casa de acolhimento de mães e adultas e
seus ﬁlhos para um espaço maravilhoso,
melhoramos nossa comunicação visual e
atuação em mídias sociais de forma mais
signiﬁcativa, além do registro de manuais
e documentos que descrevem ou apoiam
nossos serviços.
Queremos continuar a inﬂuenciar
políticas públicas, como modelo de
atuação no fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, especialmente
na luta da permanência de crianças com
seus direitos violados junto à sua mãe.
Estas batalhas são para que o amor de
Deus seja experimentado a cada pessoa
vivendo em família, e isto nos motiva a
continuar com mais perseverança ainda.”
Patrick James Reason
Presidente da Associação
Beneﬁcente Encontro com Deus

Equipe
Patrick James Reason (Presidente)
Luciana Belo Santos (Coordenadora Técnica)
Charles Renner (Coordenador Administrativo)
Cláudio Rubim (Psicólogo)
Andrea Lorazza (Psicóloga)
Regina Utiyama (Assistente social)
Berenice Cezar (Assistente social)
Eliane Chapula (Pedagoga)
Gisele de Lima (Educadora)
Suely Barboza (Educadora)
Terezinha do Nascimento (Educadora)
Glaci Aparecida de Oliveira (Educadora)
Devanilda Celia Almeida (Educadora)
Celena Luz da Silva (Educadora)
Maria Aparecida Borba (Educadora)
Rozeli Leite (Educadora)
Maria Cristina Avanci (Educadora)
Flavia da Silva (Educadora)
Mary de Fatima Marques (Educadora)
Maria Divina da Silva (Educadora Auxiliar)
João Batista B Barbosa (Educador Auxiliar)

Voluntariado
Neste ano, a instituição recebeu 8
voluntários em trabalho contínuo e mais
de 150 em trabalhos esporádicos.

Resultados

2015
MOTIVOS DE ACOLHIMENTO
Violência
Doméstica
17%

71 acolhimentos
59 saídas

Negligência
8%

Vulnerabilidade
Social
51%
Risco Territorial
24%

Resultados
120 crianças atendidas de 06 a 16 anos, em

contraturnos de manhã e tarde.

2015

Em parceria com diversas
instituições, foram realizados ao
longo do ano cerca de 35
eventos e atividades na ECD, como
teatros, shows, gincanas, festas
comemorativas, brincadeiras,
lanches, danças, entre outras, para
as crianças e adolescentes
participantes do Centro Comunitário
ECD, e também familiares.

Doações
5 toneladas em alimentos
25mil peças de roupa e calçados
20 eletrodomésticos
263 livros e kits de material escolar
191 sacolas de produtos de higiene pessoal
12 sacolas de remédios
42 móveis
17 brinquedos
pedagógicos
50 peças de
equipamento
esportivo

Financeiro
RECEITAS 2015
Convênios

Doações

16%

Aplicações Financeiras

DESPESAS

1%

OUTROS ; R$
EQUIPAMENTO ; 50.623,45
R$ 75.391,25

ENCARGOS; R$
94.557,53
MATERIAL DE
CONSUMO; R$
137.612,08

SERVIÇOS PJ; R$
178.740,16

83%

Convênios
R$ 735.497,60
Doações
R$ 142.643,80
Aplicações Financeiras
R$ 6.602,63
Receitas 2015
R$ 952.726,40

RH/PESSOAL ; R$
492.190,59

Destaques 2015
Reinauguração da Casa de
Acolhimento para mães adultas e
ﬁlhos - Outubro 2015
Com uma infraestrutura de 350m², a
Casa Jardim tem capacidade de acolher
até 20 pessoas entre mães e ﬁlhos.
“Entendemos que ninguém faz nada
sozinho. Por isso contamos com o
incentivo e amizade de uma grande
rede de amigos, empresas e instituições
parceiras, para podermos continuar
copiado por muitos municípios do
fazendo um trabalho de excelência e
nosso país”, disse Patrick.
sermos um exemplo que pode ser
Acolhidas inspiram coleção de
camisetas - Julho 2015
A ECD é uma das instituições
participantes da "Camisetas com
Histórias", da marca Dois by Moko.
A Coleção Beleza Escondida retrata
a beleza de algumas meninas
acolhidas na ECD, que revelam sua
espontaneidade, sentimentos e
beleza misturados com cores e
formas através de conceitos e
criatividade dos designers da
Moko!

Destaques 2015
Publicações técnicas sobre Acolhimento
* Elaboração do Projeto Técnico do Serviço de
Acolhimento
* Elaboração a Cartilha de Orientação aos
educadores
* Desenvolvimento do ﬂuxo de trabalho
para acolhimento de mulheres e seus ﬁlhos
* Desenvolvimento da Cartilha de
Orientação de Higiene e Saúde

NA ECD TEM...

Reuniões semanais com equipe técnica sobre cada caso
Reunião mensal com educadores do acolhimento e serviço de convivência
Reunião mensal com acolhidas
Pr. Patrick palestra em evento sobre acolhimento em São Paulo
Em novembro, em São Paulo, o presidente da ECD, pastor Patrick Reason
participou do III Seminário Internacional sobre Qualidade dos serviços de
Acolhimento de Crianças e Adolescentes "O Cuidado como um Direito
Humano". Patrick participou da mesa "Cuidando dos adolescentes e jovens
acolhidos e de suas especiﬁcidades", junto com Valéria Pássaro (Casa das
Expedições /SP), Manuela Fagundes (Grupo Nós/SP), Eber Dartora (Chacara 4
Pinheiros) e Dra. Anna Schmid (FICE Suíça). O Seminário é uma iniciativa do
NECA – Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre
a Criança e o Adolescente.

Destaques 2015
Voluntários arregaçam as mangas em prol da ECD
No dia 09 de outubro para cerca de 140 pessoas,
entre voluntários, crianças, demais proﬁssionais da
Telefônica trabalharam em prol da ECD, uma das
quatro instituições beneﬁciadas com a 10ª edição do
Dia dos Voluntários Telefônica. Na Associação foram
realizadas muitas ações como revitalizações da
brinquedoteca, horta, e parquinho; pintura da sala
de TV, corredor, refeitório, salas de aula e de
informática; e jardinagem. Mas para que isto acontecesse, foi realizado também um dia especial para o
público beneﬁciado com o evento: as mães e ﬁlhos
em acolhimento, e crianças e adolescentes participantes do Centro Comunitário ECD. Depois do
evento de abertura, eles foram para atividades como
palestra sobre higiene bucal, recreação e passeios
pela cidade, e retornaram na Associação no ﬁnal da
tarde, quando tudo já estava pronto.
ECD comemorou 15 anos com amigos e parceiros
No dia 19 de maio, a Associação Beneﬁcente Encontro com Deus (ECD)
comemorou 15 anos de trabalho ao lado de seus amigos e parceiros, que vêm
unindo forças à instituição para
realização de um trabalho de fortalecimento de vínculos e valorização
da família. Cerca de 150 pessoas se
reuniram no Centro Comunitário ECD
para essa celebração.
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