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1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO:
Antônio nasceu com vários problemas de saúde, segundo os
médicos não sobreviveria até um ano, com a graça de Deus e
apoio do lar, mais uma vida pode ter sua trajetória reescrita. A
Instituição foi essencial na intervenção com os órgãos
responsáveis. Antônio é cardiopata, nasceu sem parte do
intestino e com síndrome de Down.
Família vulnerável socialmente, foi auxiliada na reforma do
quarto para o bebe, orientação, encaminhamentos para os
hospitais, internações e exames. A Parceria do Conselho
Tutelar tem sido de total importância. Já fez um ano e continua
e tem inspirado muitos cuidados. Deus nos capacite a
continuar a abençoar Antônio e outros pequenos.

2. OBJETIVO: O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é um serviço realizado com

grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de
vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a
socialização e a convivência comunitária.
Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e
potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.
3. AÇÕES REALIZADAS em 100% do proposto:
1. Escuta Qualificada............................................................................................................................................822
2. Atendimento Emergencial.................................................................................................................................250
3. Psicoterapia Breve............................................................................................................................................150
4. Encaminhamentos............................................................................................................................................102
5. Visitas Domiciliares...........................................................................................................................................100
6. Busca Ativa.......................................................................................................................................................087
7. Encontro de Vivências................. ..................................................................................................................120
8. Atividades Sócio Educativas para crianças e adolescente entre 03 a 15 anos................................................868
9. Grupo de Crianças até 06 anos........................................................................................................................290
10. Grupo de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.........................................................................................572
11. Grupo de Adolescentes de 15 a 17 anos..........................................................................................................490
12. Grupo de Jovens...............................................................................................................................................946
13. Grupo de Idosos................................................................................................................................................596
14. Nutrir para Viver ...............................................................................................................................................600
15. Retocando casas e Restaurando Vidas .............................................................................................................07

4. PROJETOS PARA 2018:
 Dar continuidade aos projetos de 2017 ;
 Buscar novas parcerias para as oficinas e doações, que nos permitam oferecer maior qualidade nos
atendimentos e atividades desenvolvidas;
 Projeto sapeca – Levar a informação e prevenção às crianças e adolescentes das Escolas da Comunidade
sobre Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes;
 Informática Básica e Avançada para adolescentes e jovens da comunidade;
 Curso de Inglês e Libras para as crianças e adolescentes;
 Projeto de Horta domiciliar com as famílias do projeto

