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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS
PROJETO JOVENS EM AÇÃO – PROJEÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017
Serviço de Proteção Social Básica
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, aprovada em setembro de 2004,

a Assistência Social se trata de política pública baseada no direito à proteção social,
destinada a cidadãos e grupos que se encontrem em situações de vulnerabilidade e
riscos, em razão dos processos de exclusão social. Configura-se como mecanismo de
garantia de um padrão básico de inclusão social. Esta concepção de proteção supõe conhecer os
riscos, as vulnerabilidades sociais das pessoas sujeitos de sua ação, bem como os recursos
necessários para afiançar segurança social. Nesta ótica, é imprescindível conhecer os riscos e as
possibilidades de enfrentá-los.
Assim, há uma nova forma de compreender a Assistência Social, buscando romper com o
assistencialismo e partindo de “uma visão social capaz de entender que a população tem
necessidades, mas também possibilidades ou capacidades que devem e podem ser
desenvolvidas”. Nesta concepção, a Assistência Social, ao invés de restringir-se ao mero repasse
de benefícios, passa a atuar como potencializadora das capacidades individuais e coletivas,
resgatando o acesso a bens e serviços públicos aos invisíveis à sociedade.
A Política de Assistência Social possui níveis de proteção, dentre eles, a Proteção Social
Básica, que se dá na lógica da prevenção de situações de risco, visando o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, e o desenvolvimento de potencialidades. Destina-se à
população em situação de vulnerabilidade social decorrente da privação ou fragilização de
vínculos, e da pobreza.
Dentro da proteção social básica estão situados os Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que, segundo a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassisteciais (Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009), complementam o trabalho
social com famílias e previnem a ocorrência de situações de risco social por meio do trabalho em
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grupos, conforme o ciclo de vida dos usuários. Os SCFV têm por base a defesa de direitos e o
desenvolvimento de potencialidades.
Os SCFV podem ser ofertados por meio de execução indireta por entidades ou
organizações de assistência social: onde se situam os serviços de proteção social básica
realizados pela ABSER. Eles têm por objetivo o atendimento de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade no distrito de Entre Rios, e a prevenção de situações de risco por meio do
desenvolvimento das potencialidades, aquisições e qualificação de vínculos afetivos relacionais e
de pertencimento. Atuando no território ao qual o usuário pertence, os serviços executados pela
entidade identificam situações de risco e trabalham de forma integrada com toda rede de
atendimento socioassistencial.
01 – DADOS DA INSTITUIÇÃO:

01 – Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS
02 – Endereço da Instituição:
Rua Pedro Lustosa de Siqueira Netto nº707, Colônia Vitória
03 – Bairro: Entre Rios
06 – CEP: 85139-400

04 – Município: Guarapuava
07 – Caixa Postal: 2148

05 – UF: PR

08 – DDD – Telefone:
Projeção: (42) 36252283

09 – FAX: (42)36251588

10 – E-MAIL:projecao@abser.org.br

11 - CNPJ: 81.644.320/0001-86

asocial@abser.org.br
12 – Data de fundação:
06/06/1990
Data início das atividades do Projeto Projeção: Maio de 2000
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02– HISTÓRICO DA ENTIDADE

A Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios, conhecida também como ABSER,
foi fundada em 06 de junho de 1990, como entidade de natureza civil sem fins lucrativos, de
direito privado, com autonomia administrativa e financeira, regendo-se por estatuto próprio e
pela legislação aplicável.
Uma das atividades principais da Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios é o
PROJEÇÃO - Projeto Jovens em Ação. Ao final do ano de 2000, comunidades religiosas, escolas,
Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios, Cooperativa Agrária e pessoas voluntárias
da comunidade, preocupadas com os adolescentes em situação de vulnerabilidade social e
familiar, iniciaram a organização e viabilização de um projeto que oportunizasse orientação e
formação para os adolescentes e suas famílias, dando-lhes novas perspectivas de vida. As
atividades iniciaram de forma simples, nas garagens de algumas casas, contando com o empenho
de pessoas que colaboravam com seu tempo e conhecimento para as atividades. Em maio de
2001, a Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios - ABSER assumiu juridicamente o
PROJEÇÃO - Projeto Jovens em Ação, estruturou o trabalho construindo sede própria e
ampliando o atendimento.
03 - FINALIDADE ESTATUTÁRIA E MISSÃO
Segundo o Art. 5º de seu estatuto social, a ABSER tem como missão prestar assistência
social, apoio humanitário às crianças, aos adolescentes, à maternidade e à velhice e, para tanto,
seus objetivos consistem em:


Proporcionar assistência social à população carente do Distrito de Entre Rios;



Promover a proteção à família, à maternidade à infância, à adolescência e à velhice;



Promover o amparo às crianças e adolescentes;
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Promover ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária
de pessoas portadoras de deficiência física;



Promover a integração ao mercado de trabalho;



Promover a assistência educacional, social ou à saúde;



Promover o desenvolvimento da cultura;



Promover o voluntariado;



Manter relações e convênios com organizações de direito público e privado, sediados no
país e no exterior, visando o aprimoramento de suas finalidades sociais;



Colaborar com os poderes públicos na solução das questões que se relacionam com os
objetivos da ABSER;



Organizar debates, feiras, seminários, congressos, exposições e eventos;



Promover convênios com o setor privado e entidades do terceiro setor;



Constituir parcerias com o setor governamental em projetos e programas que visem os
objetivos da ABSER;

04. OBJETIVO GERAL


Promover a garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, afastando-os dos locais de risco e ocupando seu tempo com oficinas pedagógicas e
orientação para o aspecto profissional de cada indivíduo.

- Objetivos Específicos


Promover o bem-estar, proteção, participação de crianças e adolescentes por meio de
oficinas, atividades recreativas, pedagógicas, esportivas, culturais e artesanais.



Fortalecer os vínculos familiares e a resiliência de crianças e adolescentes e estreitar os laços
entre as famílias, crianças, adolescentes e Projeção.



Promover a não-violência, prevenção ao uso de drogas e o combate à exploração sexual
infantil e ao trabalho infantil.
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Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do público atendido.



Desenvolver o senso de protagonismo em cada indivíduo e suas famílias.

06. ORIGEM DOS RECURSOS
RECURSOS CONTABILIZADOS EM R$
FONTE

INVESTIMENTO ANUAL

Termo Cooperação Financeira/FMAS

R$ 11.160,39

FIA – Fundo da Infância e Adolescência

R$ 238.153,03

Eventos (feijoada, rifas, venda de artesanato)

R$ 58.091,00

Recursos Próprios (Bazar de roupas e artesanatos, doações,

R$ 58.556,27

Nota PR)
Nota PR R$ 26.024,70
Venda de panetones

R$ 9.000,00

MATERIAIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
DE 6 a 15 ANOS e 15 a 17 anos (Projovem Adolescente)
ESPECIFICAÇÃO

TIPO

UNIDADES

QUANTIDADE

MATERIAIS
CONSUMO
Papel sulfite

Tamanho 210x297mm 75 g/m2 (folha A4) – Mm

30 unidades

branco, resma com 500 folhas. Certificação
Cerflor. RINO
Apagador

para RADEX

5 unidades

quadro branco com
estojo
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Apontador

Apontador em plástico com coletor depósito,

40 unidades

um furo, la linha, lâmina de aço temperado,
alta resistência, ótima apontabilidade. LEO E
LEO.
Clips

Nr. 2/0, em aço galvanizado, embalagem lata G

5 Lt.

com 500g. WIREPLAST.
Clips

Nr. 3/0 em aço galvanizado, embalagem lata G

1 Lt.

com 500g. WIREPLAST.
Clips

Nr. 4/0 em aço galvanizado, embalagem lata G

5 Lt.

com 500g. WIREPLAST.
Cola branca

Lavável,

embalagem

frasco,

1

kg. Kg

8 unidades

Tipo espátula, fabricado em chapa de aço Cm

4 unidades

PIRATININGA.
Extrator de grampo

fina fria, SAE 1020 zincado, comprimento
15cm x largura 2cm. CAVIA
Fita

adesiva 1,2 cm x 40m. Polipropileno Bi-orientado M

transparente

20 pct

(BOPP) e adesivo acrílico a base de água.
Embalagem em pacote com 6 rolos. FITPELL

Grampeador

de 26/6, 20 fls. Médio, espaço de 150 mm para Cm

mesa

as folhas.

5 unidades

Dimensões 20,4 x 6 x 6,4 cm.

JOCAR.
Grampo galvanizado 26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades.

5 caixas

para grampeador

JOCAR.

Massa para modelar

180 g., cera macia, não gruda nas mãos, não g

6 caixas

esfarela e não endurece em contato com o ar.
Embalagem: caixa com 12 cores. ACRILEX.
Pasta com elástico

Cor preta, aba de papelão, 240 g/m². ICL.

g/m²

50 unidades

Pincel

Chato n. 12 amarelo, cerda branca, filamento Pacote com 3 40 pct
sintético, cabo longo, virola em alumínio. unidades
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Pacote com 3 un. KIT
Tesoura escolar

10,52cm sem ponta, aço inoxidável com cabo Cm

120 unidades

de polipropileno preto (ponta arredondada).
JOCAR
Bloco autoadesivo

76x76 cor amarelo c/ 100 fls. JOCAR.

100 fls

Bloco autoadesivo

37x50 cor amarelo c/ 50 fls. Pacote com 4 Pacote com 4 8 pct
blocos. JOCAR.

Caneta hidrográfica

2 unidades

blocos

Ponta fina (canetinha). Composição: água, Mm

12 un

corantes e umectantes, corpo em material
plástico, dimensões 140 mm x

8,55

(diâmetro), com variação de +/- 10%.
Embalagem: Estojo plástico com 12 unidades
em cores sortidas. LEO e LEO.
Fita

adesiva

para Marrom, 48mmx50m. FITPEL.

M

30 rls

de M

20 rls

empacotamento
Fita

dupla

adesiva

face Dimensão

19mmx30m.

Constituída

espuma acrílica branca, coberta em ambos os
lados com adesivo acrílico. Embalagem: rolo
individual. FITPEL.

EVA

Emborrachado, gramatura 2mm; 600x400 Mm

100 unidades

mm (A x L), diversas cores: azul, rosa,
branco, verde, vermelho, amarelo, laranja,
roxo e preto. DUBFLEX.
EVA

Emborrachado, gramatura 2mm; 400x600 Mm

50 unidades

mm (A x L), platinado, estampado e cores
diversas. MAKE+
Lápis de cor

Sextavado. Embalagem: caixa com 24 cores, Caixa com 24 20cx
longo, nacional. LABRA.

Papel contact

cores

Transparente, rolo com 45 cm x 25 m. M

5 rls
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POLIFIX.
Papel Kraft

60 cm, bobina de +/- 13 kg. Cor marrom. VR.

Kg

3 bob

Papel de presente

60 cm, estampa colorida infantil, bobina de Kg

2 bob

+/- 13 kg. VMP.
Papel cartão

Diversas cores: vermelho, preto, marrom, Folhas

40 fls.

azul, verde, laranja, amarelo e branco. VMP.
Pasta L

24x35cm,

polipropileno,

transparente. Cm

50 unidades

3cm x 25 cm x 33cm, com elástico, azul. Cm

20 unidades

PLASTPARK.
Pasta polionda

ALAPLAST.
Pasta polionda

5cm x 25 cm x 33cm, com elástico, azul. Cm

20 unidades

ALAPLAST.
Pincel para pintura Chato, curvo, cabo longo. KIT

50 unidades

de tinta guache
Pincel para quadro Cores: vermelho, azul, preto e verde, ponta Mm
branco

em acrílico, 4,0mm. GRAMPLINE

Tinta guache

Pote com 250 g., nas cores: amarelo, branco, g

10 cx
4 pt

preto, azul, verde e vermelho. PIRATININGA.
Caneta hidrográfica

Ponta

grossa,

embalagem:

5,9mm

estojo

de

com

diâmetro, 12 cores
12

4 unidades

cores.

COMPACTOR
Papel seda

50x70cm, cores diversas: azul, preto, verde, Pacote

com 20 pacotes

branco, amarela, vermelha, lilás e rosa. 100 folhas
Embalagem: pacote com 100 folhas. VMP.
Pincel marca-texto

Amarelo, formato triangular ergonômico, Caixa
embalagem:

caixa

com

12

12 caixas

unidades.

MASTERPRINT.
Régua

em 30 cm cristal, com escala de precisão. Cm

30 unidades
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poliestireno

WALEU.

Tinta facial cremosa

10 cores, dimensões kit: diam. 3 cm x alt. 7 Cm

40 unidades

cm. Embalagem com 5 potes de 4g. YUR.
Fita crepe adesiva

Em

crepe,

na

cor

branca,

dimensão M

40 rls

50mmx50m. Embalagem: rolo individual.
ADELBRAS.
EVA

Emborrachado,

gramatura

2mm, mm

50 unidades

500x400mm (A x L), listrado, cortica e cores
diversas. BOTO.
Pincel para pintura

Cerdas firmes, no 00. KIT.

40 unidades

Giz de cera

12 cores, formato anatômico, embalagem: Caixa

10 caixas

caixa com um conjunto. DELTA.
Palito de sorvete

Madeira,

ponta

quadrada.

Embalagem: Pacote

10 pacotes

pacote com 100 unidades ESTILO.
Balão liso

Diversas

cores.

Composição:

látex Pacote

com 10 pacotes

centrifugado, corante e outros. Tamanho 50 unidades
máximo: 7 polegadas (20,5 de diâmetro).
Embalagem: pacote com 50 unidades. SÃO
ROQUE.
Palito de espetinho

Madeira, pacote com 100 unidades. ESTILO.

Pacote

com 15 pacotes

100 unidades
Alfinete colorido

Tipo redondo, Embalagem com 50 unidades. Caixa com 50 4 caixas
BRW

Borracha branca

Escolar macia 20, embalagem: caixa com 20 Caixa com 20 5 caixas
unidades. REDBOR.

Papel celofane

unidades
unidades

85x100 cm, cores sortidas, embalagem: Pacote com 3 20 unidades
pacote com 3 unidades. VMP.

unidades

Papel

Liso. 50x80 cm, cores diversas, pacotes com Pacote

microondulado

10 unidades. VMP.

com 30 unidades

10 unidades
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Percevejo estrela

Latonado, composto em arame e chapa de Caixa

com 3 cx

aço, com ponta perfurante. Embalagem: 100 unidades
caixa com 100 unidades. BRW.
Pincel chato

Nº 8 amarelo, com cerdas brancas, filamento Pacote com 3 50 pacotes
sintético cabo longo, virola em alumínio. unidades
Pacote com 3 unidades. CONDOR.

Cola isopor/EVA

40g,

com

bico

aplicador

econômico. g

6 unidades

ACRILEX.
Bastão

refil

em Fino, para pistola pequena de cola quente.

silicone

RENDICOLA.

Estilete

Pequeno, cabo com material plástico, lâmina Mm

200 unidades
15 unidades

em aço carbono com 25 mm. BRW.
Fita crepe adesiva

Em crepe, cor branca, dimensão 19mm x M

40 rls

10m, embalagem: rolo individual. DELFIX.
EVA

Plush, gramatura 2mm, 450x400mm (A x L), Mm

50 unidades

diversas cores. KREATEVA.
Pincel atômico

Ponta redonda (poliéster), composto de Caixa com 12 50 cx
resinas, tinta atóxica a base de água, tampa unidades
antiasfixiante, cores preto, vermelho e azul.
Embalagem: caixa com 12 unidades. BRW.

Pistola
quente

para

cola Pequena, bivolt, para aplicação de cola em Mm

20 unidades

bastão com 0,90mm. BRW.

DOAÇÃO RECEBIDA VIA PARCERIA COM O PROGRAMA MESA BRASIL/SESC E PROGRAMA
DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/PAACONAB
(Verduras, legumes, massas caseiras, grãos, raízes, frutas...)
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ESPECIFICAÇÃO DOS PROJETOS E/OU

QUANTIDADE/ano

FAMILIA
Alimentos recebidos pela Entidade (Alimentos Perecíveis – 2.176 kg
Variados)

Não perecíveis - 68,408 kg

21 famílias atendidas (87 pessoas, alimentos Perecíveis – 2.043 kg
variados)

Não perecíveis 58,724 kg

07. INFRAESTRUTURA
RECURSOS FÍSICOS DA ENTIDADE
Em 3 edifícios a entidade tem:
11 salas para oficinas, 1 cozinha, 1 sala de costura, 4 salas de escritório, 1 salão amplo que serve como
refeitório e auditório, 1 sala de jogos, banheiros masculinos e femininos, banheiro para funcionários,
recepção, quadra de areia e área externa para atividades diversas.
RECURSOS FÍSICOS CEDIDOS
Pela Prefeitura Municipal: 1 ginásio de esportes.
Pela Associação Esportiva Danúbio: 1 campo de futebol.
Pela Cooperativa Agraria Agroindustrial: 01 sala para funcionamento do bazar de Artesanato e 01
sala comercial para o funcionamento do Bazar de Roupas.
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Um veículo GOL G4 ano 2012 modelo 2013 1.0
Equipamentos para projeção, equipamentos de som para apresentações, 20 computadores completos.
08. METODOLOGIA PARTICIPATIVA DOS USUÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
O processo de participação do usuário no planejamento das ações do ano de 2017
ocorreu por meio da participação dos pais e responsáveis nas reuniões mensais destinadas aos
mesmos, contando com a discussão das atividades desenvolvidas, abrindo espaço para
adaptações que se considerassem necessárias. A presença dos usuários nas referidas reuniões é
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assídua, o que facilitava este tipo de metodologia por atingir um grande contingente de usuários
dos serviços ofertados.
Outra forma de participação do usuário foi a realização de uma avaliação realizada em
cada atividade desenvolvida. Neste momento, individualmente cada usuário avaliou a atividade
na qual esteve inserida, a acolhida na entidade, bem como todos os outros serviços prestados. É
importante ressaltar que esta avaliação foi preenchida e identificada caso o usuário sentisse
vontade de fazê-lo.

No início do segundo semestre de 2017 foi realizado o planejamento das

atividades dos grupos de convivência para mulheres em conjunto com as usuárias, e ao final do
ano foi realizada uma avaliação por escrito referente aos encontros.
Ainda, ao final do ano de 2017 crianças e adolescentes do Projeção foram reunidos, em
seus respectivos turnos, avaliando por escrito as atividades desenvolvidas e manifestando suas
expectativas para o ano seguinte.
É importante evidenciar que toda e qualquer manifestação do usuário do serviço foi
registrada e que todos os procedimentos éticos foram adotados por toda equipe técnica,
priorizando sempre o respeito ao usuário.

09 – SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIOASSISTENCIAIS – PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
9.1 – Especificar o Serviço conforme a tipificação

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Serviço de Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da
pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros)
e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social. A entidade trabalha
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prioritariamente com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. As atividades
desenvolvidas têm caráter preventivo quanto a institucionalização e segregação de crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias, oportunizando o acesso às informações sobre direitos e
participação cidadã. São articuladas e executadas por meio de trabalho em grupos ou coletivos e
organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença
e identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e convivência comunitária. Todas
as atividades desenvolvidas são acompanhadas e executadas por equipe técnica capacitada.
ATIVIDADES/PROGRAMA/PROJETO

PÚBLICO

CAPACIDADE DE

FONTE

ALVO

ATENDIMENTO

RECURSO
CUSTEIO/
MANUTENÇÃO

Oficina

de

expressões:

Artes

em

Desenvolver

suas
as

diversas
habilidades Crianças

e

323

-Termo

manuais, artísticas e culturais através de Adolescentes

Cooperação

oficinas de ponto cruz, pintura em tecido, entre 06 a 15

FIA/COMDICA

aplique, tear, manicure, vagonite, dança, anos.

-Termo

culinária, e musicais, como flauta, teoria Adolescentes e

110

de

Cooperação

musical, teclado, violão, guitarra, bateria, Jovens de 15 à

FMAS

canto, trompete, sax, flauta transversal.

-Recursos

17.

de

Próprios
-Doação

de

Materiais
Oficinas de Esportes em suas diversas
expressões: Desenvolver por meio da pratica Crianças
de

atividades

informativas

e

e

esportivas,

recreativas, Adolescentes

lúdicas,

habilidades entre 06 a 15

as

-Termo
323

Cooperação
FIA/COMDICA

cognitivas, o raciocínio critico, o respeito e a anos.

-Termo

integração social dos participantes como um Adolescentes e

Cooperação

todo.

Promover

a

integração

entre Jovens de 15 à

de

110
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adolescentes e equipe de educadores em 17.

-Recursos

geral, bem como fomentar mais ainda a

Próprios

solidariedade,

desenvolver

-Doação

cognitivas,

habilidades

habilidades
motoras,

de

Materiais

conhecimentos gerais e o lazer.
Oficinas de Fortalecimento: Propiciar e
desenvolver espaços de debate, discussão e Crianças

e

323

-Termo

construção de conhecimento mútuo sobre Adolescentes

Cooperação

temas

FIA/COMDICA

voltados

a

cada

faixa

etária entre 06 a 15

correspondente.

anos.

-Termo

de

de

Cooperação
Adolescentes e

110

Prefeitura

Jovens de 15 à

-Recursos

17.

Próprios
-Doação

Adultos

55

Materiais

Oficina de Costura: “Costurando Sonhos”

-Recursos

propiciar através das oficinas de corte e

Próprios

costura a criação e o fortalecimento de Famílias

03

vínculos entre as usuárias da entidade, mães atendidas
dos adolescentes atendidos, potencializando
suas aptidões e promovendo inclusive a
geração de renda.
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QUADRO SÍNTESE DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS ANUAL

1.Total de crianças e adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo:
370 Crianças e Adolescentes atendidos
2. Total de Mulheres
35 mulheres em atividades semanais desenvolvidas na entidade;
290 mulheres em atendimentos individuais realizados no decorrer do ano de 2017, e 375 presenças
de mulheres nos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos.
3.Total de famílias atendidas e concessão de Benefícios circunstanciais e emergenciais: Não
foram prestados.
Encaminhamento para Rede Socioassistencial e intersetorial: 94 pessoas
Visitas Domiciliares: 61
Comunidade beneficiada em atividades educativas (Ex. palestras de formação e eventos se
sensibilização): 950 pessoas

9.2 BENEFÍCIOS CIRCUNSTANCIAIS E ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS – ARTICULAÇÃO outras
políticas
Tipo de Ação

Especificação da Ação

Quantidade

Emergencial/circunstancial
Concessão de benefício

Não teve

Não teve

Rua Pedro Lustosa de Siqueira Netto, nº 707, Colônia Vitória - Entre Rios
Guarapuava/PR CEP 85139-400
Fone: (42) 3625 2283/ (42) 3625 2053/ (42) 8428-1838
E-mail: projecao@abser.org.br
Site: abser.org.br

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS
SENHORAS DE ENTRE RIOS
CNPJ: 81.644.320/0001-86
PROJEÇÃO – Projeto Jovens em Ação

9.3 RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO CONTINUADO
Janeiro a julho de 2017
Quant.

Função

1
1
1
1
3
2
1
1

DIRETORA
PEDAGOGA
ASSISTENTE SOCIAL
PSICÓLOGA
EDUCADOR
INSTRUTOR DE MÚSICA
MONITORA
AUXILIAR
SERVIÇOS
GERAIS
VOLUNTÁRIOS
SECRETÁRIA
JOVEM APRENDIZ
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

68
1
1
1

Vínculo
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
TERMO DE VOLUNTÁRIO
CLT
CEDIDA
CLT

Agosto a dezembro de 2017
Quant.
1
1
1
1
3
2
1
1
1
68

Função
DIRETORA
ASSISTENTE SOCIAL
PSICÓLOGA
EDUCADOR
EDUCADOR
INSTRUTOR DE MÚSICA
MONITORA
ESTAGIÁRIO
JOVEM APRENDIZ
VOLUNTÁRIOS

Vínculo
CLT
CLT
CLT
CLT
M.E.I.
CLT
CLT
CONVÊNIO CIEE
CEDIDA
TERMO DE VOLUNTÁRIO
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Custo aproximado com Pessoal
Custos pessoal diretos:
R$ 360.653,41
Custos pessoal indiretos:
R$ 70.399,79
Benefícios concedidos para a comunidade:
R$ 7.157,08
Total custo pessoal:
R$ 438.210,28

10. RESULTADOS ALCANÇADOS
As atividades desenvolvidas nos programas e projetos ofertados no serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos no Projeção/ABSER no ano de 2017 foram de extrema
importância no que diz respeito a qualidade de serviços ofertados. Os principais usuários dos
serviços, crianças e adolescentes foram atendidos todos os dias da semana, de segunda-feira ao
sábado, tendo acesso a atividades integrais e direcionadas a suas necessidades, contribuindo
para seu desenvolvimento e prevenção ao envolvimento em situações de risco.
Suas famílias também foram incluídas em atividades direcionadas, aos pais e mães foram
ofertados ciclos de palestras de informação na atividade denominada Escola de Pais, a qual
aconteceu uma vez por mês nas reuniões direcionadas aos mesmos, no período da noite para
poder atingir um maior número de responsáveis. Foram registradas 428 presenças. Foram
realizados dois grupos semanais de convivência para mulheres e mães das crianças e
adolescentes atendidos, um no Projeção e outro no povoado São José, os quais totalizaram 375
presenças.
A participação da comunidade se deu de forma ativa nas atividades propostas pela
entidade. Além das atividades com familiares, no mês de maio foram realizadas atividades
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voltadas ao combate a violência e exploração sexual, no mês de junho ocorreu uma festa junina
aberta à comunidade, além da realização de uma corrida rústica.
As oficinas culturais foram formadoras de incentivadoras de novos talentos, sendo que
puderam demonstrar suas habilidades em atividades realizadas durante todo o ano, como na
Noite Cultural, Isto É Projeção. As atividades esportivas realizadas durante as oficinas
proporcionaram às crianças e adolescentes a experiência da participação em torneios
municipais.
A continuidade das atividades de Bazar de Artesanatos e também de Roupas, promovem
o envolvimento da comunidade em atividades de manutenção do funcionamento dos bazares
através de trabalho voluntário, gerando também renda para a manutenção dos programas e
projetos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Durante todo o ano, as atividades ofertadas pela entidade são avaliadas e reconduzidas
se necessário for. Reuniões semanais da equipe multidisciplinar são ferramentas de avaliação e
de monitoramento no serviço ofertado.

_____________________________________________________

_______________________________________________________

Hildegardt Victoria Reinhofer

Maria Thereza Neiverth

Presidente

Assistente Social
CRESS 10.900 – 11ª região

Rua Pedro Lustosa de Siqueira Netto, nº 707, Colônia Vitória - Entre Rios
Guarapuava/PR CEP 85139-400
Fone: (42) 3625 2283/ (42) 3625 2053/ (42) 8428-1838
E-mail: projecao@abser.org.br
Site: abser.org.br

