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Palavra do presidente
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Nosso Brasil é um enigma! Conhecido e admirado mundialmente como país da paz e da alegria conseguimos ser ao
mesmo tempo a mais violenta nação do mundo. Amamos
fazer festa, mas nos aperfeiçoamos em fazer tragédia.
O impacto da falta de afetividade na primeira infância é algo
que a ciência está cada vez mais demonstrando como fundamental na formação do ser humano. Quem não recebeu
amor, carinho e atenção, especialmente nos primeiros anos
da vida, tem marcas físicas na formação cerebral que dificultam a pessoa desenvolver a empatia, a mais fundamental
característica da vida social.
Todo Brasileiro quer viver numa sociedade mais segura. Toda
sociedade Brasileira precisa investir na primeira infância e no
fortalecimento das famílias. Encontro com Deus faz isso. Sua
equipe composta de pessoas altamente qualificadas e experientes ajuda famílias a amar e cuidar. Parece simples, mas é
a solução mais efetiva.
Quero agradecer a equipe e a você leitor por serem parceiros
conosco. Que Deus nos abençoe no cumprir desta missão.

Patrick Reason
Presidente da Associação Beneficente Encontro com Deus

Editorial
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Querido(a) leitor(a),
A revista ECD traz a você um pouco sobre o que é a Associação Beneficente Encontro com Deus,
todas as nossas formas de atuação e, principalmente, trazemos a você uma imersão em assuntos e
temáticas que estão inseridos em nosso trabalho.
Além disso, te apresentamos todos os nossos resultados e conquistas de 2018.
Fique à vontade, sinta-se em casa e desfrute deste material informativo produzido para você!

ECD
Há 18 anos fortalecendo vínculos e valorizando famílias

História da ecd
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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.
Patrick era capelão em um orfanato, na qual, 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 não saber como fazer, alugaram uma casa e iniciaram a primeira
casa de acolhimento em 2000 com 16 pessoas. 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.

O QUE FAZEMOS?

O que é a Convivência Familiar e Comunitária?
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A convivência familiar e comunitária é um direito fundamental de crianças e adolescentes garantido pela Constituição Federal (artigo 227) e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). O ECA estabelece que toda criança e adolescente tem direito a ser
criado e educado por sua família e, na falta desta, por família substituta. O direito à convivência familiar e comunitária é tão importante quanto o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito e à liberdade.

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
políticas
públicas

Missão - visão - valores
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NOSSA MISSÃO:

NOSSA VISÃO:

NOSSOS VALORES:

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 autonomia de
famílias por meio de ações
preventivas e protetivas.

Ser referência no modelo de
acolhimento institucional; Ser
referência no trabalho de reinserção à sociedade e pós- acolhimento, diminuindo os índices
de reincidência; Ser reconhecida
pelas famílias acolhidas como
agente fundamental na mudança
para uma vida melhor; Tornar o
Centro
Comunitário
uma
referência para fortalecimento
da família.

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

UM OLHAR SOBRE A PEDAGOGIA:

CONVIVER PARA FORTALECER
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Por Eliane B. Chapula

Partindo do pressuposto de que a comunicação verbal e afetiva é um atributo da condição humana, a construção de vínculos entre indivíduos torna-se inevitável. Sendo assim, é necessário construir uma interação saudável
entre os seres sociais de determinado espaço para estabelecer de fato um
fortalecimento de laços proveniente da convivência.
Para que um relacionamento fortalecido seja desenvolvido, é indispensável estabelecer uma convivência que respeite a individualidade de
cada sujeito. É importante levar em consideração que cada indivíduo apresenta potenciais afetivos e comunicativos diferenciados. Além disso, cada
um carrega dentro de si raízes de sua história que influenciam diretamente
em seu comportamento.
Ser capaz de fazer escolhas pessoais, políticas, afetivas requer um
campo relacional protegido, que confirme as pessoas no leme de sua
própria vida, pessoas que pensam, desejam e projetam horizontes
para si e para aqueles que estão próximos. (MDS, 2017, p. 21)

Eliane B. Chapula
Pedagoga formada
pela
Faculdade
Internacional
de
Curitiba (2010) e
especialista
em
Educação Infantil.
Na
ECD
atua
desde
2008 no
apoio e orientação
pedagógica a mãe
e
filhos que
passam pela casa
de
acolhimento
e, também, a todo
o currículo
de
atividades anuais,
acompanhamento
e orientação dentro do serviço de
convivência.
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Portanto, o primeiro passo para consolidar o fortalecimento através da convivência é entender a individualidade dos sujeitos como gatilho para efetivar o respeito às particularidades de cada um.
É importante ressaltar que, acerca do convívio social, cada ação promovida por um determinado
indivíduo provoca um reflexo no comportamento dos sujeitos à sua volta.
Considerando os diferentes tipos de espaço ou relacionamento, como vínculos familiares, comunitários, educacionais ou profissionais, é indispensável que cada ser social inserido em determinado
meio entenda a responsabilidade de suas práticas nos demais indivíduos, podendo provocar marcas
positivas ou negativas.
A ausência de reconhecimento dessa troca de influências pode desenvolver um convívio fragilizado.
Portanto, um vínculo tão intenso entre mãe e filho por exemplo, afeta de maneira profunda e direta
a personalidade de uma criança qu projetará os reflexos dessa relação a curto e a longo prazo.
Os teóricos, Melanie Klein, Bowlby e Winnicott, estudaram o processo de vinculação (...) entre o
recém-nascido e a mãe (...). Esses estudos mostram que a precocidade e intensidade desta comunicação corporal, não só alimentar, da criança com a mãe é uma primeira expressão da capacidade de
se relacionar e vincular. (MDS, 2017, p. 24)
Considerando tal complexidade encontrada em uma relação entre mãe e filho, torna-se indispensável, em espaços sociais, uma orientação adequada e estudada em relação ao papel materno.
Sendo assim, é fundamental que, nesse meio, as orientações e apoio à uma mãe provavelmente
vulnerável, sejam estudadas e aplicadas minuciosamente proporcionando consequentemente, no
fortalecimento de vínculo com seu filho. Contudo, acerca do convívio em espaços de assistência
social, é essencial definir uma participação sólida entre os profissionais orientadores e os indivíduos
que estão sendo atendidos. Estruturando uma convivência baseada na confiança, no diálogo, no
afeto e no compromisso, as possibilidades de fortalecer o vínculo entre esses sujeitos são imensas.

centro comunitário cajuru
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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DADOS DO ANO CCC
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105
crianças atendidas no SCFV

332
dias letivos de atendimento

18.000
refeições (lanches) oferecidos

34
passeios, eventos e atividades

POLITICAS PÚBLICAS
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Por acreditar na importância do trabalho local e, também, na incidência em políticas
públicas, há anos a ECD também trabalha lutando por políticas públicas a favor da proteção
da criança e do adolescente e da importância do permanecimento dela em família. A
participação em conselhos, redes e movimentos, nos permitem viajar o país todo escutando
e influenciando sobre a temática.

Fevereiro
Posse da ECD como conselheiro titular no Conselho Municipal de Assistência;
Social CMAS e o Conselho Municipal do Direito da
Criança e do Adolescente
COMTIBA para o biênio 2019/2020.
Março
Lançamento do Diagnóstico Municipal da Criança
e do Adolescente de Curitiba
www.diagnosticossociais.com.br;
Lançamento na Universidade Postivo;
Patrick fez mais 10 palestras e oficinas sobre o
diagnostico em diversas espaços durante o ano.

Abril
Palestra na Universidade Técnica de Zurique com
a Profa Ana Schmidt e Profa Isa Guará;
Participação na Suíça da reunião anual da FICE
Internacional;
Visita a rede de serviços de acolhimento institucional e família na Hungria.
Maio
Oficina sobre proteção social especial em Vitória
no Espírito Santo;
Participação na Tenda Social na Marcha Pra Jesus;
Oficina do Psicoterapêutico Austríaco Hermann
Radler na ECD com a rede de proteção especial
de Curitiba.
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Junho
Visita ao projeto de convivência e fortalecimento de vínculos familiar e comunitária “Mana do
Céu” em Campo Grande Mato Grosso do Sul;
Participação do Seminário de Convivência
Familiar e Comunitária em Foz do Iguaçu.
Julho
Palestra na Faculdade Uninter sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Agosto
Participação no Seminário NECA em São Paulo
sobre trabalho com famílias no SUAS;
Participação do Plenário do Conselho Nacional
do Direito da Criança e do Adolescente CONANDA.

Setembro
Palestra no curso presencial da Igreja e atuação
em Políticas Públicas.
Outubro
Participação da rede de serviços de proteção
estadual em João Pessoa Paraíba;
Palestra de Convivência Familiar e Comunitária
no encontro da Rede Evangélica Nacional de
Ação Social e Natal Rio Grande do Norte.

Novembro
Palestra no II Diálogo Sócio Jurídico da Associação Brasileira Terra dos Homens ABTH em Rio
de Janeiro;
Palestra no Simpósio Qualidade em Acolhimento
do Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente NECA em São Paulo;
Participação da eleição e eleita como conselheiro
suplente para o biênio 2019/20 no CONANDA
Brasília DH.
Dezembro
Palestra no 1o Seminário Municipal de Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes de Curitiba;
Palestra de Acolhimento Conjunto no Seminário
Municipal de Convivência Familiar e Comunitária
em Jundiaí SP;
Palestra no Seminário sobre Maternidade e
Proteção Social na faculdade de Direito da USP
da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama.
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43 reuniões de conselhos municipais;
10 reuniões da Rede de Instituições de Acolhimento RIA;
8 reuniões da Rede Evangélica Paranaense de Ação Social REPAS;
3 reuniões do Fórum Regional de Assistência Social FOREAS;
15 reuniões online do Grupo Gestor da Campanha Convivência Familiar e Comunitária Prioridade
Nacional;
8 reuniões online do Grupo Gestor do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária;
8 Reuniões da diretoria da Assoc Beneficente Encontro com Deus.

Movimento nacional e conanda
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MNPCFC CONQUISTA A VAGA DE SUPLENTE NO CONANDA
No dia 30 de novembro de 2018, aconteceu a Assembleia de Eleição das Organizações da
Sociedade Civil para composição do Conanda no biênio 2019-2020. Participaram da eleição
77 organizações. O Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, no qual a
ECD é a atual secretaria-executiva, conquistou a vaga de suplente dentro do Eixo 1 - fóruns,
comitês,redes e movimentos de nível nacional de composição exclusiva da sociedade civil
que atuam em pelos menos um dos eixos de promoção, proteção, defesa e controle social dos
direitos da criança e do adolescente. Participar da fiscalização, discussão e reflexão desse
órgão regulador dos direitos da criança e adolescente, com certeza fará com que o MNPCFC
contribua diretamente na a construção de políticas mais efetivas e de proteção.
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ECD COMO SECRETARIA EXECUTIVA DO MOVIMENTO
Desde o segundo semestre de 2018, a ECD foi eleita e atua como secretaria executiva do
Movimento, representando e auxiliando na construção de políticas que fortaleçam a convivência familiar e comunitária em nosso país.
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.
Acesse: convivência.org.br

UM OLHAR SOBRE A PSICOLOGIA:
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Mãe e filho: o vínculo
afetivo que precisa ser mantido
Por Andrea Rosa e Lygia Portugal

No último quartel do século XX e início do século XXI as discussões acerca de
temas relacionados à garantia de direitos e cidadania têm se acentuado conforme as políticas públicas e sociais foram sendo conquistadas, principalmente
para a população considerada em situação de vulnerabilidade social. Garantir
que crianças e adolescentes tenham o direito à convivência familiar e comunitária, conforme preconiza o Estatuto (ECA), e, principalmente, garantir que as
mesmas não tenham os vínculos afetivos rompidos de forma violenta com suas
famílias de origem têm sido o objetivo desta instituição. Ao acolher a criança
e/ou adolescente em situação de risco social juntamente com sua genitora,
propõe-se a compreensão de que esta mãe acolhida em conjunto, também é
uma pessoa que durante a sua trajetória de vida teve seus direitos violados,
sendo, portanto necessário o resgate de sua dignidade, garantia e reestabelecimento de seus direitos. Neste sentido, a escuta qualificada e o processo de acolhimento são os primeiros instrumentos utilizados pela equipe de psicologia no
atendimento à família acolhida.
Em seguida, o trabalho desenvolvido pela psicologia visa aprimorar o relacionamento entre mães e filhos, considerando que todo investimento emocional na
criança com as devidas garantias de cuidados que necessita, irá repercutir em
um adulto saudável, gerando ganhos nos níveis cognitivo e emocional e consequentemente impactando de forma positiva a sociedade.

Andréa Rosa Loroza
Psicóloga especialista
em Saúde Mental pela
FIOCRUZ (RJ) e em
atendimento de casal
e família pelo Instituto
Paranaense de Terapia
Cognitiva (IPTC).
Na
ECD
atua
como acompanhamento psicológico: atendimento
individual,
atendimento
familiar,
dinâmicas
de grupo.
Articulação com a rede
de atendimento no
âmbito da daúde e
social visando o cuidado familiar de forma
personalizada.
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Lygia Portugal
Lygia
possui
graduação
em psicologia pela Universidade Federal do
Paraná
(UFPR), mestrado
e
doutorado em Educação pela
mesma universidade. Desde
2004
integra
o Núcleo de
Psicologia
Comunitária,
Educação e
Saúde
NUPCES/ UFPR. Nos
últimos
anos
tem desenvolvido
trabalhos
no
campo
da
Assistência Social e trabalhou
como técnica de Psicologia
na ECD
desenvolvendo
projetos relacionados
ao
educador social de acolhimento no atendimento a mulheres
vítimas
de violência e em
vulnerabilidade
social.
Também atua como professora
de graduação. É pesquisadora da área
da Psicologia
Social Comunitária,
atuando
nos seguintes
temas:
políticas públicas, educação,
processos de conscientização
e
participação, assistência
social,
trabalho e educação
e direitos humanos.

Um apego seguro na infância
contribui para o delineamento de um bom
estado de saúde mental ao longo da vida, pois as relações interpessoais estabelecidas na infância, influenciam diretamente na qualidade das vinculações
na fase adulta. Desta forma, prezamos pela permanência e fortalecimento do
vínculo entre mães e filhos. Além do fortalecimento de vínculos entre mãese
filhos, há uma busca ativa (desde que autorizada) pelos familiares externos
do núcleo acolhido, com o objetivo de reinserir e fortalecer este núcleo
(mãe e filhos acolhidos e a família extensa) no Contexto comunitário.
Por se tratar de um acolhimento conjunto em que famílias diferentes
acabam por conviver num mesmo ambiente, o trabalho da psicologia também
atua no sentido de promover uma convivência mais solidária, harmoniosa
e justa no acolhimento, trabalhando com processos de conscientização e participação no intuito das mães se perceberem como responsáveis por suas
próprias vidas e decisões acerca de seus filhos. E, por fim, trabalha-se para
que as mães possam sonhar com um futuro mais digno, por meio de um projeto de vida.
Muitos são os desafios para o fazer da psicologia no acolhimento conjunto,
sendo que o reconhecimento da dignidade e a promoção de condições de vida
mais justas e humanas para as crianças, adolescentes e mães acolhidas é
fundamental para o cumprimento do compromisso ético deste trabalho.

ACOLHIMENTO
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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.
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.

DADOS ACOLHIMENTO EM 2018
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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

Principal motivo de acolhimento: violência doméstica/ameaça de morte
Principal motivo de desacolhimento: Reinserção social/familiar
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ELAS SUPERARAM AS MARCAS DE SOFRIMENTO...
“Conheci ele ainda no colégio, namoramos e resolvemos morar juntos. Eu engravidei e ainda com meu
filho na barriga, começaram as agressões. Sofri todos os tipos de agressões possíveis, ele era violento
e me culpava por aquilo. Já com nosso filho, não suportando essa situação, eu decidi voltar para a casa
dos meus pais, voltei a trabalhar e viver a liberdade de tentar reconstruir minha vida ao lado do meu
filho. Um dia, voltando do trabalho, ele me pegou de surpresa no ponto de ônibus, me agrediu e eu
apaguei. Acordei no hospital. Ele fugiu com meu filho por quase um mês e mesmo
com a medida protetiva em mãos, por ser o pai, ele tinha o direito de ficar com ele. O maior medo que
eu tinha em denunciar era me separarem do meu filho ou tirarem ele de mim. Graças a Deus fui
encaminhada para uma casa de acolhimento onde pude ficar com meu filho e recomeçar. Depois de
muita luta, inúmeros boletins de ocorrência, ele decidiu nos deixar em paz. Meu filho é tudo para mim
e hoje temos um ao outro, isso que importa.”
A.K – Foi vítima de violência doméstica pelo pai de seu filho.
“Vivi em cárcere privado por muito tempo. Ele me tratava como um animal, me humilhava e agredia
todos os dias. Já me apresentou a cova onde eu seria jogada após morrer. Era proibida de usar
qualquer método anticonceptivo, engravidei três vezes e ele tentou impedir a gravidez dos três com
muita violência, mas eles foram
fortes ainda na barriga e resistiram a tudo isso junto comigo. Um dia tomei coragem e enquanto
estavam distraídos fugi com meus três filhos. Fui encaminhada para uma casa de acolhimento e recebi
todo o suporte necessário para a superação de todos esses traumas, a partir de lá pude respirar a
liberdade. Hoje vivo em outra cidade, em família e sonhando com um futuro bom ao lado deles.”
E.C – Foi vítima de violência doméstica e cárcere privado por 9 anos.

#amigosdaecd
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O #amigosdaECD foi uma iniciativa criada em 2018 para dar visibilidade e agradecer aos nossos
amigos, parceiros e voluntários pelas doações entregues ao longo do ano. Recebemos muitas coisas
que nos ajudaram a suprir grandes necessidades de itens de alimentação/higiene, até roupas. Muitas
pessoas sozinhas, duplas e grupos se engajaram na causa e mobilizavam pessoas para fazerem
doações.
Os #amigosdaECD nos ajudam a continuar lutando pelo fortalecimento dos vínculos famílias, suprindo-as aqui em nossa instituição, todos os dias. Somos gratos por toda mobilização e entrega de
tempo e principalmente: AMOR!
Veja alguns dos nossos amigos:
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depoimento do voluntário

“Somos voluntários da Associação Beneficente Encontro com Deus faz 7 meses e chegamos ao
encontro dela por meio do seu trabalho divulgado na internet. Gostamos do trabalho realizado ao
longo desse ano pela associação tanto com as crianças como com as mães.
As atividades realizadas durante a semana por ela têm influência positiva sobre os jovens visto que
estão em formação social. Conseguir contribuir um pouco com essa influencia também tem sido
muito gratificante para nós.”
Vinicius,
Organização Comunitária
Arrecadando Sorrisos

Se você, seus amigos, grupo familiar, vizinhos e igreja querem se tornar os próximos
#amigosdaECD entre em contato conosco e faça parte disso!
Envie um e-mail para: admecd4@gmail.com.
Juntos podemos continuar contando grandes histórias de superação!

destaques do ano
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Alguns adolescentes participantes do SCFV participaram do
Lançamento do Diagnostico da realidade social da infância e
juventude de Curitiba.

Espaço de brinquedoteca aberto no Centro
Comunitário Cajuru.

ECD passa a integrar o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – Curitiba.

Lançamento e entrega do Diagnostico da Realidade Social da Infância e Juventude de Curitiba, em que presidente da ECD, Patrick
Reason, foi um dos desenvolvedores, na Prefeitura de Curitiba.
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Ida a palestra violência doméstica, no Teatro Guaíra, ministrada pela
Maria da Penha. Acolhidas da ECD puderam conhecê-la.

Mães acolhidas e mães da comunidade concluem o curso de
empreendedorismo e geração de renda oferecido pela Youngers.

Colaboradores participam de treinamento institucional
dado pela empresa LongVision.

RELATÓRIO FINANCEIRO
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RECEITAS DE 2018
A ECD desde 2016 tem tido um crescimento sustentável dos seus resultados, mostrando um equilíbrio
entre receitas e despesas nos últimos 3 anos.

1% Outras receitas
3% NF Prefeituras
7% Doações
8% Nota Paraná
81% Convênios

R$ 1.196.670,77

A respeito das receitas tivemos um aumento
considerável oriundas do programa Nota Paraná,
mostrando a importância e necessidade da divulgação desse programa para sustentabilidade da ECD.
Além disso, tivemos um aumento na prestação de
serviços de acolhimento para outras prefeituras da
região metropolitana, já que a maioria das vagas
estão sendo utilizadas por Curitiba, sendo a principal parceira da ECD. Outro destaque das receitas são
as doações, na qual estão incluídas doações de pessoas físicas, jurídicas e doações internacionais.
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Quanto as
despesas, o maior gasto foi
com os
recursos humanos, já que estamos prestando um
serviço, porém ele se manteve com mesmo percentual do ano anterior. Destaque para a redução de material de consumo (alimentação produtos de limpeza e
higiene) em 4% comparado ao ano anterior e serviços
de terceiros com uma redução de 3%. Isso se deve
muito a campanhas de arrecadação de alimentos e
produtos, que precisam ser incentivadas cada vez mais.
Queremos ressaltar que a nível de transparência e
prestação de contas, a ECD entrega bimestralmente
a prestação de contas físicas e online de seus convênios para a FAS (Fundação de Ação Social de Curitiba) e para o TCE (Tribunal de Contas do Estado). A
movimentação financeira completa é entregue e conferida por um escritório contábil externo, além da
prestação
de
contas mensal para a Diretoria
Estatutária da ECD com seus conselheiros fiscais.

DESPESAS DE 2018
CONVÊNIOS 0%
Comunicação/mkt 1%
outras despesas 1%
invest. imobilizado 4%
nota parana 4%
serviço de terceiros 4%
despesas adm 9%
materias de consumo 12%
recursos humanos 66%

R$ 1.081.812,09

parceiros e apoiadores
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conheça nossas redes sociais
@associacaoecd
/encontrocomdeusECD

