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RELATÓRIO ANUAL 2017
PROJEÇÃO: PROJETO JOVENS EM AÇÃO.
Em 2017 o Projeção passou por muito desafios. O mais importante e
com certeza o mais complexo foi a falta de recursos financeiros, e
consequentemente também de recursos humanos e materiais.
O PROJEÇÃO atendeu 269 crianças e adolescentes de 9 à 17 anos
matriculados e mais em torno de 100 alunos parceria Danúbio/Projeção
sem matrículas, em 114 oficinas. As crianças e adolescentes permaneceram
no Projeto por 3hs40min por dia, sendo este tempo dividido entre tarefas
escolares, oficinas, gincana, integração, brincadeiras e refeições. Atendeu
ainda em torno de 30 mulheres em atividades semanais desenvolvidas no
Projeção e na Comunidade São José. Atendeu uma média 50 participantes
em 10 reuniões de pais em 2017.
No primeiro semestre de 2017 o Projeção contou com uma equipe
multidisciplinar de 13 pessoas (Diretora, Pedagoga, Assistente Social,
Psicóloga, Auxiliar Administrativo, Recepcionista, 2 Educadoras, Instrutor
de Atividades Físicas, 3 Instrutores de Música e Serviços Gerais). Além da
equipe de colaboradores, contamos também com 30 voluntárias e
voluntários para ministrar oficinas e auxiliar no preparo de lanches. Os
voluntários se dedicaram ao Projeção de 2 a 4 horas semanais.
Em 2017 não tivemos férias coletivas. As atividades internas
iniciaram dia 03 de janeiro. A colônia de férias iniciou dia 09 de janeiro e foi
até 17 de fevereiro, sempre no período da tarde. Participaram 28 crianças e
adolescentes. Em julho participaram 32 crianças e adolescentes do dia 18
ao dia 28 de julho. Em dezembro tivemos a participação de 30 crianças e
adolescentes do dia 12 ao dia 21 de dezembro.
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As matrículas iniciaram em 2016 e nos dias 20 à 22 de fevereiro
foram realizadas as escolhas das oficinas. O dia de integração entre os
alunos aconteceu no dia 03 de março e o início das oficinas em 06 de março.
No dia 08 de abril foi realizado um bazar de usados.
No dia 12 de abril foi realizado a celebração de Páscoa com
apresentação de teatro e sorteio da rifa.
Dia 27 de maio aconteceu a tradicional feijoada do Projeção.
Dia 01 de junho foi realizado o Dia de Combate ao abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes. Essa atividade foi realizada no Colégio
Estadual D. Pedro I com apresentações dos alunos do Projeção.
No dia 03 de junho foi realizada a festa junina aberta à comunidade.
Foram realizadas brincadeiras e venda de alimentação.
No dia 10 de junho foi realizada a corrida da Vitória em parceria com
a Secretaria Municipal de Esportes.
Ainda neste primeiro semestre foi realizada reavaliação e
reconstrução do Projeto Político Pedagógico. Foram alterados a missão e
objetivos, além de outros aspectos considerados necessários.
No segundo semestre com a redução drástica de recursos tivemos que
nos adaptar e remodelar nossa forma de atendimento. Basicamente o ano
foi dividido em 2 partes.
No segundo semestre de 2017 a equipe passou a ter 8 pessoas
(Diretora, Assistente Social, Psicóloga, 1 Educadora, 1 Instrutor de
Atividades Físicas, 2 Instrutor de Música e Serviços Gerais).
Para tanto foram otimizados o tempo atendendo os alunos por
grupos. Eram 3 grupos em cada período com 20 vagas em cada grupo. Em
cada dia os alunos faziam 3 atividades diferentes. Um atividade esportiva,
uma atividade voltada para as artes e uma atividade voltada para
temas/valores.
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Dia da família foi realizado dia 05 de agosto com 35 participantes. O
intuito é aproximar pais e filhos fortalecendo o vínculo familiar.
No dia 03 de setembro foi realizada a tradicional macarronada no
centro Catequético.
No dia 13 de setembro recebemos as estagiárias da Unicentro para a
realização de atividades com as crianças e adolescentes.
Dia 07 de outubro foi realizado mais um bazar de usados.
Realizamos a divulgação da Destinação Imposto de Renda no Winter
Show 17 à 19 de outubro com a participação de voluntárias da ABSER.
Em outubro iniciaram as matriculas para o ano de 2018.
Em 17 de novembro foi realizado o Isto é Projeção, com
apresentações de canto, dança, teatro e atividades realizadas pelos alunos.
Realizamos o “Projeção Portas Abertas” em 28 e 29 de novembro com
o intuito de atrair alunos novos para o Projeção.
Em 15 de dezembro foi realizado o jantar de voluntárias e
voluntários, amigos e parceiros do Projeção.
Foram realizados 7 mutirões de limpeza com os pais de alunos para
ajudar na manutenção do pátio.
Aconteceram ainda reuniões mensais e por vezes mais de uma vez
por mês do Comdica – Conselho Municipal da Criança e do Adolescentes, do
qual Méris Gutjahr foi a presidente no ano de 2017.
O Projeção participa das reuniões da Rede de Proteção à Criança, bem
como das reuniões do CMAS.
O Projeção ainda participou de diversas educativas do Mesa Brasil e
da Rede do Terceiro Setor de Guarapuava em reuniões bimestrais, das quais
uma aconteceu no Projeção em 2017.
Em 2017 tivemos um projeto aprovado pela CEDCA Paraná no valor
de R$ 100.000,00 para ser usado em 2018.
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A partir de abril de 2017 temos a cedência de uma jovem aprendiz
que auxiliar em algumas atividades de secretaria de segunda a quinta feira
por 4 horas.
Em 2016 o Projeção começou a cadastrar cupons e notas fiscais no
Programa Nota Paraná, o que resultou em R$ 26.024,70 de janeiro à
dezembro de 2017.
Foi um ano de muito trabalho, conquistas e realizações. Especiais
agradecimentos aos colaboradores, voluntários, apoiadores, parceiros e
amigos que neste ano caminharam conosco.
Guarapuava, 24 de abril de 2018.
Méris Gutjahr
Diretora
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