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BOLETIM CrêSer
UMA NOVA PROPOSTA DE TRABALHO SOCIAL

DESTAQUE
DISTRIBUÍMOS

VOCÊ SABIA?

O nome CrêSer e o logotipo foram inspirados naquilo que
nos move todos os dias, "o amor que leva a acreditar no
ser humano”.
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A CrêSer, desde sua fundação, é filiada à GFWC, Sediada
em Washington, DC, a General Federation of Women's
Clubs (GFWC) é uma organização internacional dedicada à
melhoria da comunidade, contribuindo na vida de outras
pessoas através do serviço voluntário.
O amor por vidas sempre foi o nosso combustível para
cumprir com o nosso maior objetivo, Combater a
Desigualdade e Exclusão Social contribuindo com muitos
sorrisos por aí.

FORTALECENDO VÍNCULOS!
Em todas as unidades o atendimento remoto
continua ativo de maneira efetiva visando o fomento
dos vínculos familiares e comunitários.
A Equipes Técnicas e Professoras mantiveram os
Atendimentos, Oficinas Socioeducativas e Atividades
Escolares via Telefone, WhatsApp, Redes Sociais e
Google

Sala

de

Aula.

Kits

pedagógicos

foram

distribuídos para as crianças, adolescentes e idosos
para execução das atividades.
Além disso as equipes estão ativas nas participações
de reuniões virtuais com a rede (Saúde, Assistência

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS!

Social, Educação, Conselhos Tutelares e Ministério

Desde Julho|20 foi adotada a Medida Provisória 936
para os funcionários do Centro para Crianças e
Adolescentes. Trata-se da redução da jornada de

Público) e em formações virtuais pensando na
tipificação e singularidade de cada serviço.

trabalho de 25% para a Gerente e 50% para os

MÃOS ENTRELAÇADAS!

demais

Notamos

membros.
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Assistência e Desenvolvimento Social está indicando
o plano de retomada para o mês de Outubro|20.
Nos

Centros

de

Educação

Infantil

seguimos

estudando as orientações sobre o protocolo da
retomada das atividades fornecido pela Secretaria
Municipal de Educação buscando ofertar um espaço
seguro para o retorno das atividades presenciais,
uma vez que somente atenderemos até 20% de
nossa capacidade.
Nos Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio
Aberto,

a
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de
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os
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que
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nos
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permanece

dispostos
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iniciativas de Organizações Sociais. Os impactos
negativos na economia causados pela pandemia
refletem na queda de arrecadação, porém existem
ações que mantem o setor de captação de recursos
ativo. Dessa forma, continuamos conectados com os
nossos parceiros e buscando novos apoiadores
visando ações de combate aos impactos que o
COVID-19

causou

na

vida

das

pessoas

que

atendemos.

voltaram a ser realizados quinzenalmente com os

ABRAÇANDO CORAÇÕES!

adolescentes e/ou responsáveis com avaliação de

Nossa Presidente, a Gerente Adm/Fin/RH e nosso

grupo de risco, agendamento prévio e seguindo o

Gerente de Captação e Expansão visitaram todos os

protocolo

serviços

individuais

presenciais

do

Plano

de

de

Liberdade

Assistida

Contingenciamento

da

SMADS e autoridades de Saúde.
Nos

10

serviços,

os

atendimentos

para

acolher

os

colaboradores,

ouvir

sugestões, apresentar o cenário de captação de
presencias

recursos no contexto de pandemia e transmitir o

emergenciais e/ou visitas domiciliares emergenciais

sentimento de pertencimento.

acontecem de forma acolhedora, segura e conforme

Foram dias regados de muitas trocas e a certeza de

todas as orientações da OMS.

que juntos somos mais fortes.

SEJA UM DOADOR!
Existem diversas maneiras de compartilhar o amor.

NOS ACOMPANHE!
www.cresersp.org.br

Uma delas é abraçando uma grande causa.

/GFWC CrêSer

Clique aqui e confira a melhor forma de nos apoiar.

/GFWC CrêSer

A sua doação pode contar muitas histórias!

@cresersp

