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Associação Beneficente Encontro com Deus
Presidente: Patrick Reason
Coordenador Técnico: Charles Renner
Coordenadora Técnica: Alessandra Vidmontas
Assistentes Sociais: Regina Utiyama e Viviane Silva
Psicólogas: Andrea Loroza e Claudia Ribeiro
Pedagogia: Eliane Chapula
Redação: Débora Batista
Projeto Gráfico e Diagramação: Lucas Chueire de Oliveira

A ECD tem a missão de fortalecer a família como base da sociedade,
bem como prevenir a ruptura de seus vínculos. O foco da instituição
é garantir o direito da convivência familiar e comunitária.
Nesses 19 anos de atividade, a instituição possui duas casas protetivas
na modalidade Acolhimento Conjunto, para mulheres e seus filhos e
um Centro Comunitário que atende as crianças por meio do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em período
contraturno escolar, da comunidade Moradias Cajuru. Em todos esses
anos somamos milhares de famílias atendidas, que passaram por
nosso acolhimento e que tiveram seus filhos matriculados no Centro
Comunitário Cajuru.
Nossa grande paixão é a família, especialmente a família mais frágil
e vulnerável. Nosso foco sempre estará em fortalecer a família e
valorizar seus vínculos!

Conheça melhor nossa história e toda a trajetória:
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O futuro...

PALAVRA DO PRESIDENTE
Que saudades de 2019, não é? No fim do ano
passado houve apenas ruídos de uma doença
desconhecida que tinha aparecido na China. Quem
poderia ter imaginado o que viria? Em 2019, a
ECD concluiu seu vigésimo ano de trabalho em
prol de milhares de famílias em vulnerabilidade e
vitimas de violências. Aparentemente estávamos
caminhando em direção a um ano de celebração
marcado pela festa dos 20 anos de nossa história.
Mas agora o conhecido e temido Coronavírus
atrapalhou os planos de vez e se tornou necessário
mudar tudo! Mas será que não é exatamente
assim que essa instituição sempre teve que agir?
No ano de 2019 foi necessário aprender se
comunicar no espanhol para atender o número
crescente de refugiados, fazer aulas de robótica
e sapateado para engajar uma nova geração de
crianças e adolescentes e pensar na reintegração
de famílias de uma forma mais criativa e
integral do que nunca. Nossa participação em
tantos espaços coletivos, como nos Conselhos
e nossa crescente liderança nacional na
área de Convivência Familiar e Comunitária,
nos prestigiou com a medalha Zilda Arns.
Foi um ano de muitas conquistas, mais do que
qualquer outro em nossa historia. Obrigado
por andar conosco em mais um ano. Sem sua
participação e parceria nada disso seria possível.
Que Deus nos abençoe no cumprir desta missão!

Patrick Reason

Presidente da Associação Beneficente
Encontro com Deus
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ACOLHIMENTO CONJUNTO
A ECD trabalha de forma preventiva evitando
a desestruturação de famílias e prevenindo a
situação de risco das crianças e adolescentes.
Possui duas casas de proteção para as crianças
e adolescentes, junto com suas mães em
Curitiba (PR). Através do acolhimento familiar,
a criança é retirada da situação de risco,
sem precisar que este vínculo seja rompido.
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O objetivo é que todas as famílias que
passem pela ECD, tenham suas necessidades
básicas garantidas, recebam capacitação
para inserção no mercado de trabalho para a
mãe e acompanhamento psicológico e social
para que em tempo hábil retornem para sua
moradia fora do acolhimento institucional.

54

mães adultas

156

4

pessoas, entre mulheres e
crianças, foram atendidas

mães
adolescentes

98

crianças e
adolescentes
acolhidos

MOTIVOS DE ACOLHIMENTO:

EM TODO O PERÍODO FORAM REALIZADOS:

56,41% por vulnerabilidades/desabrigo

1.878 atendimentos do Serviço Social,

2,5% por negligência (adolescentes)

490 da Pedagogia

41,02% por violência doméstica

1.280 da Psicologia,

52 da Terapia Ocupacional
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CENTRO COMUNITÁRIO CAJURU
O Centro Comunitário Cajuru (CCC) faz parte do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e funciona
como contraturno escolar, disponibilizando 80 vagas para as
crianças da comunidade Moradias Cajuru.
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90

crianças foram atendidas
pelo CCC

270

pessoas atendidas de
forma indireta

250

dias em funcionamento

20 mil
refeições servidas
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SAPATEANDO
Oficinas de sapateado para crianças e adolescentes, inscritas do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro
Comunitário Cajuru. Atualmente, o projeto é executado por voluntários
e financiado por parceiros (PF e PJ).

P
R
O
-

• Entre as apresentações que aconteceram durante 2019, as crianças
participaram de uma competição e da abertura de um show.

• Participação no 8º Movimento em Pauta 2019 no Teatro Fernanda

Montenegro com o espetáculo Aladdin (setembro/2019).
No total 13 crianças competiram na modalidade conjunto infantil.
Público: 350 pessoas

• Participação no Show de fim de ano da Soul Tap Family realizado no

Museu Oscar Niemeyer. Abertura do show com o espetáculo Aladdin
(dezembro/2019). Público: 340 pessoas.
PARA SABER MAIS, ACESSE: GRUPOECD.COM.BR/SAPATEANDO
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ROBÓTICA
Oficinas de robótica para crianças e adolescentes, inscritas do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro
Comunitário Cajuru.

•

De março a dezembro foram realizadas 240 oficinas de robótica
com a participação de 35 alunos.

• Realizamos uma rodada de apresentações no Dia das Crianças
onde os participantes das oficinas de robótica deram uma aula sobre
montagem e programação de robôs.
• Impacto: Crianças e adolescentes com habilidades de trabalho de
forma coletiva e colaborativa desenvolvidas e com mais facilidade
para encontrar a solução de problemas. Aumento da persistência e
resiliência dos participantes, originárias do despertar para o mundo e
da criatividade estimulada.
PARA SABER MAIS, ACESSE: GRUPOECD.COM/ROBOTICA
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POLÍTICAS P
Como consequência de muitos anos de
trabalho e experiência na prática cresceu a
compreensão da necessidade de melhorar
políticas públicas, influenciar a legislação,
garantir a continuidade de financiamento
adequado e qualificar outros serviços de
Curitiba e do Brasil que atendem crianças
e famílias. Conforme nossa entidade se
envolveu em conselhos, no Movimento
Nacional e outros espaços coletivos o
caminho ficou cada vez mais aberto para que
houvesse diálogo aberto com o Poder Público
e com outros pares. Dessa forma cresce ano
a ano nossa influência e responsabilidade na
construção da política de Convivência Familiar
e Comunitária no nosso país.

PARTICIPAÇÕES FIXAS:
COMTIBA
CMAS
RIA
GG Prioridade Nacional CFC
GG Movimento Nacional Pró Convivencia FC
Reuniãos diversas, FICE, ONU, FAZ e CADI

+ de 3 mil
12

pessoas tiveram
acesso as palestras
e eventos em todo
o país

+ de 80
participações
durante o ano
em conselhos
e movimentos
diversos

PÚBLICAS
JANEIRO/FEVEREIRO
Formação continuada de funcionários da
AMAS | Curitiba
Reunião RENAS Rio e CADI MARÉ | Rio de
Janeiro

MARÇO/ABRIL
Rede LatinoAmericano de Acolhimento
Familiar | Salvador
Prêmio Zilda Arns | Forquilinha
Evento Páscoa SCFV | Curitiba
Igreja Vale da Benção | Sorocaba

MAIO/JUNHO
Espaço Social na Marcha pra Jesus | Curitiba
Movimento pelo Direito dos Orfãs | São Paulo
Evento Dia das Mães SCFV | Curitiba
Arigatou – Dialogo Interreligioso da Infância |
Brasília

JULHO/AGOSTO

SETEMBRO/OUTUBRO
Reunião Diretoria ECDUK e Mobilização |
Liverpool, UK
III Seminário Conexões | Belém
IV Seminário Conexões | Curitiba
1ª Avaliação Qualitativa do Plano Nacional CFC
| Curitiba
Rede Mulheres | Curitiba

NOVEMBRO/DEZEMBRO
DNA Roda Viva | Curitiba
Avaliação do Plano de Convivência Familiar e
Comunitária | Palmas
NECA Qualidade em Acolhimento – São Paulo
Evento Cordel Social – Presidente Prudente
Encerramento do ano no DNA da Mulher
Brasileira – Curitiba
Responsabilidade Social da Igreja – Maringá
Fim de ano de equipe – Fundação Boticário –
Curitiba
Encerramento do ano ECD – Curitiba

Capacitação do Conselheiros Tutelares
Pretendentes | Curitiba
Encontro Nacional do Movimento Pró
Convivência Familiar e Comunitária | Curitiba
III Seminário Conexões | Belém
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FINANCEIRO
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AVALIAÇÕES E PLANOS - RECEITA
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AVALIAÇÕES E PLANOS - DESPESAS
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EVOLUÇÃO
DO RH
2017 - 21 colaboradores
2018 - 23 colaboradores

2019 - 25 colaboradores
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CONQUISTAS 2019
FOCO
Capacitação da equipe, qualificação do Serviço e revitalização dos espaços físicos

GRANDE CONQUISTA DO ANO: INAUGURAÇÃO DO
NOVO ESPAÇO ADMINISTRATIVO-TÉCNICO
No dia 17 de julho de 2019 aconteceu a inauguração do nosso novo prédio administrativotécnico. Anteriormente, este espaço da instituição funcionava no andar de cima da Igreja
Encontro com Deus.
Após a aprovação do Projeto da Justiça Federal “Espaços de Desenvolvimento e Expansão”,
executamos a revitalização da garagem, criando salas de atendimento, auditório, bazar,
oficina e coberturas.
Foram alguns meses de construção e reforma até que pudéssemos ter salas novinhas
em folha para que nossa equipe técnica e administrativa trabalhasse da melhor forma
em prol das famílias que recebemos todos os dias. O espaço ficou lindo e estamos muito
felizes com essa conquista!
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REALIZAÇÕES
Capacitação e Implantação do Sistema
Siabrigos;
Capacitação
Seguro;

da

metodologia

Lugar

Capacitação em Terapia Ocupacional para
educadoras brinquedistas e acolhidas;
Capacitação em Enfermagem e Primeiros
socorros para educadoras e acolhidas;

Revitalização da área da garagem: salas
de atendimento, auditório, bazar, oficina
de manutenção;
Consolidação do cronograma de oficinas
semanais da equipe técnica;
Consolidação dos fluxos de trabalho;
Concretização dos kits de boas-vindas
para as famílias;

Padronização das intervenções coletivas
com as acolhidas;
Sensibilização do olhar da equipe para o
acolhimento da criança para além da mãe;
Revitalização dos quartos da Casa Cajuru:
pintura, mobiliário, camas, colchões e
adequações de acordo com padrões da
vigilância sanitária;
Reforma da cozinha da Casa Cajuru;
Instalação de coberturas para entrada,
corredores e lavanderia;
Pintura de toda a área interna da Casa
Cajuru;
Instrumentalização das duas Casas com
equipamentos novos em todas as áreas;
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UM ANO PRA LÁ DE AGITADO...

JANEIRO E FEVEREIRO
#AmigosdaECD da ECD UK vieram nos
visitar!

MARÇO E ABRIL
Início da Capelania nas casas de
acolhimento - Parceria com DNA da
Mulher Brasileira.

MAIO E JUNHO
Visita Secretária Nacional da Assistência à
ECD para conhecer as unidades e a equipe
que realiza o Serviço de Acolhimento
Conjunto.
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JULHO E AGOSTO
Primeira apresentação oficial do Projeto
Dance – Sapateado (Teatro Fernanda
Montenegro).

SETEMBRO E OUTUBRO
Apresentação Robótica:
Dia das Crianças CCC.

NOVEMBRO E DEZEMBRO
Segunda apresentação do Projeto Dance
– Sapateado (Museu Oscar Niemeyer –
Dezembro).
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O FUTURO...
Em 2020 completamos 20 anos de existência e entre tantos
desafios e vitórias, agradecemos a você que em algum momento
dessa jornada esteve conosco.
Continuamos assim: Fortalecendo a família e valorizando

seus vínculos.

Afinal, existe vínculo mais bonita que o de mãe e filho?

Seja um #amigodaECD!
Você pode se voluntariar sozinho ou com seu grupo local.
Entre em contato pelo e-mail:
coordenacaoecd1@gmail.com
Nos acompanhe nas redes sociais e não perca nada:
@EncontrocomDeusECD
Site: acolhimentoecd.com.br
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@associacaoecd
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