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PALAVRA DO PRESIDENTE

O ano de 2017 foi um ano de grandes
avanços. A ECD é uma instituição
comprometida com a qualidade de seus
atendimentos. Para isso capacita
continuamente seus profissionais, além de
alinhar suas ações com as políticas públicas
utilizando-se de uma macroestratégia para a
defesa de pessoas em vulnerabilidade social.
Realiza o serviço de acolhimento
institucional e o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos, cumprindo assim
seu papel de referência na comunidade a
nível local e nacional.
Concomitantemente fomos eleitos como
presidência do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), que é o órgão
máximo que delibera o Plano de Ação e
Plano de Orçamento de Assistência Social do
Município, ainda neste sentido nos tornamos
secretaria-executiva do Movimento (MNPCFC)
o qual exerce um trabalho preventivo na área
de fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. O Movimento representa cerca
de 100 entidades nacionais na área de
acolhimento institucional, adoção,
convivência familiar e família acolhedora.
Agradeço a Deus, a equipe de trabalho, aos
colaboradores e parceiros e a todos que
contribuíram para que a ECD alcançasse seus
objetivos.
Continuaremos avançando rumo ao
cumprimento de nossa missão, vencendo
desafios, mantendo o senso de
responsabilidade e honra em prol da causa
da criança e do adolescente.

NOSSA HISTÓRIA

"INCONFORMADO COM AQUELA SEPARAÇÃO,
MESMO QUE TEMPORAL, DECIDIU JUNTO COM SUA
ESPOSA IARA, E ALGUNS AMIGOS INICIAR UM
TRABALHO QUE NÃO SEPARASSE MÃES E FILHOS"

A Associação Beneficente Encontro com
Deus (ECD) é uma entidade sem fins
lucrativos, que atende crianças e
adolescentes em situação de risco,
abando e exploração através do serviço
de acolhimento institucional para
crianças e suas mães.
A ECD foi fundada em maio do ano
2000 pelo Pastor Patrick Reason, com o
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.
Patrick era capelão em um orfanato em
que as mães visitavam os filhos nos
finais de semana.
Inconformado com aquela separação,
mesmo que temporal, decidiu junto
com sua esposa Iara e alguns amigos,
iniciar um trabalho que não separasse
mães e filhos.

Mesmo sem saber como fazer,
alugaram uma casa e iniciaram suas
atividades atendendo 16 pessoas.
Com o passar do tempo e com o
aumento da demanda, houve a
necessidade de ampliação e
profissionalização do trabalho. Em
2002 foi inaugurou-se a casa Cajuru e
em 2007 uma nova casa. No mesmo
ano, 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.
Durante estes anos, a ECD já atendeu
800 famílias.
Atualmente a Associação Beneficente
Encontro possui uma equipe
multidisciplinar, composta por
coordenadores, educadores sociais,
psicólogos, assistentes sociais,
pedagoga e equipe administrativa.

O QUE FAZEMOS?
Nossa instituição tem como principal objetivo fortalecer os vínculos por meio da
convivência familiar e comunitária. Acreditamos que a violência intra-familiar gera
violência social e, por isso, nosso foco é trabalhar diretamente no seio familiar para
que ela possa se estruturar e ter um impacto positivo na sociedade.

O que é a Convivência Familiar e Comunitária?
A Constituição Federal de 1988 estabelece que a família tem especial proteção do
Estado, assim como assegura às crianças e aos adolescentes o direito à convivência
familiar e comunitária.
Em 2006, a Convivência Familiar e Comunitária é reconhecida dentro do Sistema
de Garantia de Direitos com o grande desafio da implementação do Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças a Adolescentes
à Convivência Familiar e Comunitária, que indica um modo de trabalho baseado na
transversalidade e no esforço intersetorial nas diferentes esferas de governo.
A temática da Convivência Familiar e Comunitária têm como objetivo fomentar,
articular e integrar as diversas políticas, programas, projetos, serviços e ações de
apoio sociofamiliar para a promoção, proteção e defesa do direito de crianças e
adolescentes à convivência familiar e comunitária.

Atualmente
Em dados gerais, 52% dos estados brasileiros estão com dificuldade de implementar
uma política de planejamento na temática da Convivência Familiar e Comunitária,
outros 37% estão em processo de implementação desde a resolução conjunta do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) em 2010 . Somente 11% dos estados estão com
a política oficializada e, segundo demonstram, em processo de execução.

ATUAMOS EM TRÊS EIXOS

MISSÃO | VISÃO | VALORES

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 para seu empoderamento através de ações preventivas
e protetivas.

Nossa Visão
Ser referência no modelo de acolhimento institucional;
Ser referência no trabalho de reinserção à sociedade e pósacolhimento, diminuindo os índices de reincidência;
Ser reconhecida pelas famílias acolhidas como agente
fundamental na mudança para uma vida melhor, através dos
serviços prestados pelos colaboradores;
Tornar o Centro Comunitário uma referência para fortalecimento
da família.

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.

ACOLHIMENTO
A Associação Beneficente Encontro com Deus 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.
O objetivo do Serviço de Acolhimento Institucional está baseado no
oferecimento de um serviço que minimize as consequências do acolhimento
em si, onde crianças, adolescentes e mulheres podem ser retiradas do lar
como uma medida de proteção. O efeito da medida pode, muitas vezes, ser
danoso para a família.
O desafio é analisar se o acolhimento institucional está realizando seu papel
social, tendo clareza do que é disposto na lei e ainda considerando as
imensas diferenças e históricos de cada usuário, regido pelo Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana.

CENTRO COMUNITÁRIO

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. Surgiu da
necessidade de uma ação interventiva que contribua para a
redução/erradicação do crescente número de crianças e adolescentes em
situação de rua, exploração do trabalho infantil e do uso/abuso de drogas.
Segundo o Art. 4º do ECA “É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a
convivência familiar e comunitária”.
Atualmente, atende em média 120 crianças entre 06 a 16 anos, em espaço de
aproximadamente 600 m2, divididos em salas de atendimento, biblioteca,
laboratório de informática, refeitório, banheiros, salas de reuniões, oficinas,
estacionamento, parquinho e quadras de esporte. O objetivo é desenvolver um
programa que trabalhe com toda a família, incentivando a emancipação e
melhoria da qualidade de vida. Visamos que seja um espaço de referência para a
população do bairro Cajuru, em Curitiba (PR), cuja infraestrutura poderá
contribuir para a formação de um centro de excelência e cultura de paz na
comunidade.
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ECD NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

REUNIÕES, PALESTRAS E
EVENTOS EM 2017

ENCONTROS MENSAIS
Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS), Fórum Regional de Assistência Social
(Foreas), Rede Evangélica Paranaense de
Assistência Social (REPAS), Reuniões online do
Grupo Gestor do MNPCFC, Rede de Insituições
de Acolhimento (RIA) e reuniões a cada 15 dias
do Diagnóstico da Realidade Social da Infância
e da Juventude.
ABRIL
Forum Preparação Mercado
MAIO
FOREAS ampliada
Recife Movimento
JUNHO
FIEP
RADIO MENONITA
JULHO
ST. PETER'S
SETEMBRO
CONANDA
OUTUBRO
CONSELHO TUTELAR
NOVEMBRO
IGREJA FILADÉLFIA
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEZEMBRO
NECA
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SALDO POSITIVO
Durante todo o ano de 2017, a instituição, por meio do
presidente Patrick Reason, esteve envolvida em
encontros fixos mensais, palestras e eventos de uma
forma geral. Toda essa articulação nos trouxe um saldo
positivo de pessoas que puderam conhecer a causa,
que não se limita somente a ECD, mas a luta por
políticas efetivas para as mulheres. Para o acolhimento
institucional conjunto. Pela convivência familiar.

2.670
PESSOAS FORAM ATINGIDAS DE FORMA DIRETA COM AS
PALESTRAS REALIZADAS EM 2017.

Durante o ano, o Fundo Municipal de
Assistência Social (FMAS), controlado pelo
CMAS, foi de 70 milhões de reais destinado a
todas as áreas.

INDICADORES SOCIAIS
IMPORTANTES

946
feminicídios

6º

O Brasil teve 4.473 homicídios
dolosos de mulheres em 2017

Cajuru é o 6 bairro mais violento
de Curitiba. Tendo um queda de
33,3% de 2016 a 2017 no número
de homicídios

A ECD é a única OSC de Curitiba que trabalha com
Acolhimento Institucional Conjunto de mulheres e
adolescentes com filhos

Violência da mulher no Brasil:

DESTAQUES DO ANO
Voluntários ingleses por meio da ecd uk
visitam a ecd brasil
Em fevereiro, um grupo de 20
voluntários, de diferentes
idades, vindo de Liverpool,
Inglaterra estiveram na ECD
para um trabalho muito
bacana com as crianças. Foi
notícia na RPC TV e G1 Paraná.
O grupo volta em 2019.

presidente da ecd assume como presidente do conselho
municipal de assistência social de curitiba
Também em fevereiro, o
presidente da ECD, Patrick
Reason, assume como
Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social
de Curitiba (CMAS).

DESTAQUES DO ANO
ecd participa de programa na band
sobre parceria com a empresa moko
Também em fevereiro a ECD
foi matéria no jornal Band
Cidade, falando sobre a
parceria com uma empresa de
empreendedorismo social de
Curitiba, Moko.

ecd assume secretaria-executiva do movimento nacional pró
convivencia familiar e comunitária
Em agosto, a ECD se tornou
secretaria-executiva do
Movimento Pro Convivencia
Familiar e Comunitaria. A
instituição faz parte do Grupo
Gestor desde sua fundação.

DESTAQUES DO ANO
Emebelleze promove dia da beleza na ecd
No mês de dezembro, alunos voluntários da Embelleze vieram até a
ECD e promoveram o Dia da Beleza para o Acolhimento e Centro
Comunitário. Com corte de cabelo, sobrancelha, unhas e maquiagem,
todos ficaram ainda mais bonitos.

E S P E C I A L

MOVIMENTO NACIONAL PRÓ
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA
O que é o MNPCFC?

O MOVIMENTO

MISSÃO

O Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e
Comunitária do Brasil (Movimento Nacional CFC) é
constituído por Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) atuantes na temática da Convivência Familiar
e Comunitária, no campo de Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes, com o objetivo de fomentar
a implementação do Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
(PNCFC) e de sua relevância no Plano Decenal dos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Fortalecer as incidências técnica e política das
organizações da sociedade civil brasileiras, no campo
de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes,
com foco na Convivência Familiar e Comunitária.

UM POUCO DA HISTÓRIA
O Movimento Nacional CFC surge
como parte do projeto “Fórum
Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária” idealizado pela
Associação Brasileira Terra dos
Homens, com apoio da Secretaria
Nacional dos Direitos Humanos
(PR – SDH) e do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda).
Ele dá continuidade ao trabalho
iniciado pelo Grupo de Trabalho
Nacional Pró Convivência Familiar
e Comunitária (GT Nacional),
criado em novembro de 2005, por
iniciativa da Terra dos Homens e
do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef). O GT Nacional
teve como integrantes, desde sua
fundação até o ano de 2012,
Organizações da Sociedade Civil
(48 de todos os estados brasileiros e
Distrito Federal) e representantes
do governo (Secretarias Estaduais
e/ou Municipais da Assistência
Social/Desenvolvimento Social).

Tornou-se referência no tema da
Convivência Familiar e
Comunitária e contribuiu para a
disseminação do conteúdo do
Plano Nacional CFC nas suas
regiões de origem.
O GT Nacional realizou 18
encontros nacionais (seminários e
oficinas) em todo o país para
debater e disseminar modalidades
alternativas à institucionalização de
crianças e adolescentes e incentivar
a criação de políticas públicas com
foco efetivo no apoio à família.
Neste mesmo período, o mundo
discutia o “Guidelines for the
Alternative Care of Children“, que
tem as mesmas premissas do Plano
Nacional CFC. Com o Plano
Nacional CFC e o GT Nacional, o
Brasil se tornou um dos países mais
avançados na implementação do
“Guidelines”.
Em 2007/2008, o GT Nacional CFC
publicou o livro “Grupo de
Trabalho Nacional PróConvivência Familiar Comunitária

Fazendo Valer um Direito” (1ª edição
em junho de 2007 e 2ª edição em
março de 2008).
Este material e as discussões
nacionais do grupo, colaboraram
com outra publicação “Orientações
Técnicas: Serviços de Acolhimento
para Crianças e Adolescentes”,
lançada pelo governo e pelo
Conanda, em junho/09. Esta última é
referência para a implementação de
políticas públicas em todo o país,
relacionadas os serviços de
acolhimento. Em 2012, o GT
Nacional CFC foi reconhecido pelo
Conanda como uma rede com
grande conhecimento no tema, tendo
colaborado para a disseminação da
temática da Convivência Familiar e
Comunitária em todo Brasil.
A partir do trabalho realizado pelo
GT Nacional, surge à importância de
se instituir oficialmente um grupo,
desta vez liderado por OSCs , para
dar continuidade ao fomento em
rede à convivência familiar e
comunitária, tendo como missão
incidir na implementação do Plano
Nacional CFC.

O MOVIMENTO NACIONAL CFC É...
“O Movimento é uma articulação Nacional sobre a temática da Convivência Familiar e
Comunitária. Para uma política pública de tanta abrangência necessita-se de um Movimento
amplo, inclusivo e territorial que junta múltiplas expressões e serviços pelo país para o
fortalecimento dos vínculos da Criança e Adolescente na convivência familiar e comunitária..”
Patrick Reason – Associação Encontro com Deus/PR
“O Movimento Nacional CFC pretende empoderar a sociedade civil, a fim de fortalecer a
qualidade do sistema de garantia de direitos de cada município, cuidando das OSCs para que
elas cuidem da comunidade, crianças e suas famílias. O lema é sempre: Cuidar de quem cuida”
Claudia Cabral – Terra dos Homens/RJ

FORTALECENDO
VÍNCULOS

"Bom, o acolhimento para mim foi... Algo que aconteceu no tempo certo!
Eu estava sendo uma pessoa não muito cuidadosa com meu filho, estava
colocando em risco a minha união com ele. Mas, o acolhimento mostrou
pra mim que eu era capaz de ser uma pessoa melhor, tanto para mim
quanto para o meu filho. Eu não achava que tinha toda essa capacidade de
cuidado com o meu filho como eu tenho hoje! Agradeço a todas as
educadoras e equipe técnica que me ajudaram nesse processo. Se não
fosse por todas essas pessoas, hoje eu não estaria junto com meu filho. Em
meu nome e no nome do meu filho, que amo muito, agradeço por cada dia
nesse lugar."
BRUNA M. VIEIRA
Ex-acolhida do serviço institucional de acolhimento ECD

relatório anual 2017
“O acolhimento mostrou para mim o quanto
meu filho, Leonardo, é importante na minha
vida. Eu não tinha tanto cuidado com ele,
não entendia a necessidade de cuidar dele.
Também sou extremamente grata pelas
educadoras, porque elas me ensinaram
como eu deveria educar meu filho, me
orientaram onde eu estava errando com ele
e me mostraram a direção correta.
Agradeço a toda equipe técnica, Regina,
Berenice, Andreia e Eliane por ter me
mostrado a direção que eu tinha que seguir.
Agora estou aqui feliz, estou indo embora
para minha casinha. Esperei oito meses
porque fiz o possível para minha saída ser
saudável. Eu poderia ter saído há duas
semanas, mas esperei sair a vaga da escola
integral do Leonardo e, para mim, foi um
milagre de Deus o que aconteceu. Hoje, 08
de março de 2017, saiu a vaga do Leonardo.”
JANAINA LIDIANE DOS SANTOS
Ex-acolhida do serviço institucional de acolhimento ECD

"Nem tudo foi ruim. Aprendi muito, vi e
ouvi muitas histórias também... É preciso
juntar forças e ter coragem para enfrentar.
Vivi cinco anos em situação de violência,
acredito que é normal ter pressa em
querer retomar a vida, mas concordo que é
preciso responsabilidade por esse motivo.
Por esse motivo esperei o fim do feriado
tranquilamente [para o desacolhimento].
Tenho gratidão ao abrigo por ter nos
acolhido em um momento de extrema
necessidade, gratidão as educadoras,
gratidão a Deus e a vida por ter tido a
oportunidade de poder recomeçar. Não foi
fácil, não é e não será. Mas agora vou
caminhar com minhas próprias pernas e
estou muito orgulhosa disso!
Há mulheres lá fora que precisam mais
dessa vaga aqui do que eu neste
momento."
KARINA
Ex-acolhida do serviço institucional de acolhimento ECD
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RESULTADOS DO ANO

ACOLHIMENTO

46 famílias com 125 diferentes
pessoas atendidas
47 adultas 11 adolescentes 67 crianças

• 43.800 REFEIÇÕES OFERECIDAS
• 1038 ATENDIMENTOS DE SERVIÇO SOCIAL
• 938 ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA
• 691 ATENDIMENTOS DE PEDAGOGIA
• 48 REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA

ABRIL 2018

RELAÓRIO ANUAL 2017

RESULTADOS DO ANO

CENTRO COMUNITÁRIO

109 crianças participantes em 247
dias de atividades
• 40.160 REFEIÇÕES OFERECIDAS
• 31 PASSEIOS, EVENTOS E ATIVIDADES EXTRAS
• P A R C E I R O S D O C C C : VOLUNTÁRIOS, MUSEU NATURAL,
IPCC, IGREJA BOLA DE NEVE,
TEATRO GUAÍRA, CIA DO ABRAÇÃO,
TEATRO BOM JESUS, ELECTROLUX,
FIEP, RUA DA CIDADANIA DO
CAJURU, CRAS, CREAS, SHOPPING
JARDIM DAS AMÉRICAS E FAS.

ABRIL 2018
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RESULTADOS FINANCEIROS

Receita Total
R$ 1.067.716, 22

ABRIL 2018
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RESULTADOS FINANCEIROS

despesa total
R$ 1.019,639,37

ABRIL 2018

PARCEIROS E
APOIADORES

Agradecimento ao parceiro

Pela doação de um expressivo valor por meio
do Fundo Municipal para Criança e Adolescente
- FMCA.
A ECD agradece ao Grupo Boticário que
sempre foi um grande parceiro que acredita
em nossa missão.

PARCEIROS DA ECD

FORTALECENDO VÍNCULOS
VALORIZANDO FAMÍLIAS!

Associação Beneficente Encontro com Deus
Rua Luiz França, 897, Cajuru, Curitiba -PR
CEP 82900-250
admecd@gmail.com
acolhimentoecd.com.br | centrocomunitarioecd.com.br

