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1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO:

2. OBJETIVO: Prestar atendimento em apoio
sócio educativo para crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos em suas famílias;
buscando fortalecimento da cidadania, o
desenvolvimento da sociabilidade, a prevenção e
atenção de situações de risco social.

2018, um ano abençoado! Conseguimos concluir com
êxito todas as atividades junto à comunidade. Nos
impactou a vida de Rodrigo, 29 anos, acamado, vítima de
arma de fogo que o deixou invalido. Mora com sua mãe,
Maria Emilia e mais dois irmãos. A situação é de extrema
vulnerabilidade
social,
todos
da
família
estão
desempregados. Seu Rodrigo faz uso de fralda Geriátrica
e outros materiais de curativo, alguns materiais são
disponibilizados pelo SUS, e outros teriam que ser
comprados. Ainda apresenta um quadro depressivo em
decorrência de sua situação de saúde. A equipe
multidisciplinar do Lar Batista vem acompanhando,
auxiliando com fraldas, alimentos e acompanhado os
tramites com INSS para o Auxilio Doença. Assim a família
não caminha sozinha e pode sentir o amor de Deus
através dos cuidados prestados e da palavra dita. “A fé
sem obras é morta”. Tiago 2:26

3. AÇÕES REALIZADAS:
1.Escuta Qualificada........................................................................................................................................835
2.Atendimento Emergencial.............................................................................................................................220
3.Psicoterapia Breve........................................................................................................................................100
4. Encaminhamentos.......................................................................................................................................202
5.Visitas Domiciliares.......................................................................................................................................130
6.Busca Ativa...................................................................................................................................................100
7.Encontro de Vivências nas diversas faixas etárias propostas.....................................................................120
8.Atividades Sócio Educativas para crianças e adolescente entre 03 a 15 anos............................................898
9.Grupo de Crianças até 06 anos....................................................................................................................270
10.Grupo de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos...................................................................................542
11.Grupo de Adolescentes de 15 a 17 anos....................................................................................................490
12. Grupo de Jovens........................................................................................................................................132
13.Captação de Recursos...............................................................................................................................200
14.Grupo deIdosos..........................................................................................................................................288
15.Nutrir ..........................................................................................................................................................360
16.Restauradas casas e Restaurando Vidas ...................................................................................................04

c
4. 1.
AVALIAÇÃO
DOS PROJETOS DE 2018:
Escuta Qualificada: realizamos escuta em 100%.
2. 15
 Atendimento Emergencial: atendemos as famílias dentro das nossas possibilidades em 80%.
3. Psicoterapia em Grupo: Famílias do projeto e comunidade em 100%.
 Encaminhamentos: trabalhamos em parceria com a rede socioassistencial com 100%
 Visitas Domiciliares: realizamos 90%
 Busca Ativa: Foi realizado a Busca em parceria com a rede em 90%.
 Encontro de Vivências e atividades nas faixas etárias propostas: realizado em 100%.
5. PROJETOS PARA 2018:
 Dar continuidade aos projetos de 2018
 Buscar novas parcerias para as oficinas e doações
 Informática Básica e Avançada
 Projeto EU AMO O MAUAZINHO
 Arte na Comunidade, Musica e Refriteca para comunidade

