
PROJETO
ACOLHIMENTO CONJUNTO



O que fazemos

A ECD trabalha de forma preventiva evitando a desestruturação de 
famílias, prevenindo a situação de risco das crianças e adolescentes. 
Possui dois espaços de proteção para as crianças e adolescentes, junto 
com suas mães em Curitiba (PR).

Através do acolhimento às crianças junto com suas mães, a criança é 
retirada da situação de risco,

Sem romper o vínculo familiar. A proposta é proporcionar a família 
provisão das necessidades básicas, capacitação para inserção no 
mercado de trabalho para a mãe, acompanhamento psicológico e social 
para que em tempo hábil estejam retornando para sua moradia fora do 
acolhimento institucional.



Como fazemos

Realizamos o acolhimento das famílias de forma ininterrupta, ou 
seja, durante 365 dias por ano, garantindo direitos básicos como 
moradia, alimentação, higiene e saúde e atendimento técnico com 
equipe formada por assistentes sociais, psicólogas, pedagoga, 
terapeuta ocupacional, educadores sociais.



Nossos resultados

72 famílias atendidas, totalizando 196 usuários: 72 adultas 124 crianças
57.600 refeições oferecidas
1.416 atendimentos do Serviço Social
660 atendimentos da Psicologia
516 atendimentos da Pedagogia



Nosso impacto
Crianças e adolescentes tendo seus direitos garantidos, 
principalmente no que diz respeito à convivência familiar e 
comunitária.

Mulheres em situação de vulnerabilidade e risco protegidas e tendo 
seu direito à maternidade garantido.



Nossa contrapartida
Inserção de logomarca em:

Banner do patrocinador nos locais de Execução 
dos projetos;

Newsletters da ECD com a marca do 
patrocinador.



Nossa contrapartida
Visitas dos colaboradores  do patrocinador no projeto, como uma 

forma de mostrar o engajamento social da empresa;
Participação com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável): 



Contrapartida Financeira
Projeto Conviver para fortalecer Custo Fonte de recurso

Recursos Humanos

Aluguel 

Serviço de energia elétrica e água

Alimentação

Higiene e limpeza

TOTAL

ECD

Patrocinador

Patrocinador

R$ 780.000,00

R$ 60.000,00

R$ 24.000,00

R$ 100.000,00

R$ 80.000,00

R$ 1.044.000,00



Dados legais
Lei de Incentivo: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 

(FMCA de Curitiba). 
Entidade: Associação Beneficente Encontro com Deus
Projeto: Dia a Dia – Acolhimento Conjunto
Valor aprovado:  R$ 333.340,00
O valor do patrocínio pode ser integral ou parcial;
Para fazer a doação basta entrar no site 

www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br , escolher fazer a doação 
para Entidades, selecionando Associação Beneficente Encontro com 
Deus e posteriormente o projeto Dia a Dia – Acolhimento Conjunto.. 



Imagens do Projeto



Para maiores informações:

Contato: Charles Renner – Mobilizador de Recursos

Telefone: 41 9 8402-0502 ou 3267-6818

Facebook: /EncontrocomdeusECD


