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BOLETIM
CrêSer

UMA NOVA PROPOSTA DE TRABALHO SOCIAL

+
4.000
PESSOAS ATENDIDAS, POR MÊS,
EM 10 UNIDADES.

Centro para Crianças e
Adolescentes I e II;
Núcleo de Convivência de
Idoso;
Serviço de Assistência Social à
Família e Proteção Social
Básica no Domicílio;
Centro de Defesa e de
Convivência da Mulher;
Núcleo de Proteção JurídicoSocial e Apoio Psicológico;
Serviço de Medidas
Socioeducativas em Meio
Aberto em Cidade Ademar e
Pedreira;
Serviço de Proteção Social às
Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência;
Centro de Educação Infantil II.

S E G U I M O S

E M

F R E N T E !

É com imensa tristeza que em 20 de
outubro encerramos as atividades do nosso
Centro de Educação Infantil, CEI CrêSer, em
Jardim Prudência.
Apesar de todos os esforços da nossa
Diretoria para viabilizar o processo de
mudança do imóvel ocupado pela creche,
uma ação de moradores vizinhos ao local
impediu o seu funcionamento, levando a
Diretoria Regional de Ensino - DRE Santo
Amaro à decisão de suspensão da parceria
estabelecida com a CrêSer.
Ficamos profundamente entristecidos, mas
não esmoreceremos. O processo jurídico
continua em andamento e temos esperança
de que possamos vencê-lo, recuperando o
atendimento a estas 102 crianças.
Não abriremos mão de nossos valores por
tudo o que consideramos enobrecedor e
digno.
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Atendimento
Iniciamos o 4º trimestre de 2021 com uma perspectiva
melhor diante da Declaração de Emergência em Saúde
Pública. Os atendimentos e monitoramentos das
famílias de forma presencial e remota foram mantidos e
as atividades presenciais e a rotina das visitas
domiciliares foram retomadas, seguindo todos os
protocolos de saúde e prevenção, de acordo com as
orientações da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SMADS e Diretoria Regional
de Ensino - DRE.
Em todas as unidades, os espaços foram adaptados e
organizados de forma apropriada, visando a segurança
dos colaboradores e das pessoas atendidas e a garantia
de ambientes limpos e higienizados, conforme os
protocolos estabelecidos.
No Centro de Educação Infantil, as atividades
presenciais e remotas são planejadas semanalmente
por sala, tendo como eixo norteador o Currículo da
Cidade de São Paulo e a singularidade de cada criança.
As equipes continuam depositando esforços e afeto
para
identificar
as
demandas
de
isolamento,
negligência, exploração, conflito familiar, abandono,
violência, dentre outras situações de potencial risco,
para realizar intervenções, encaminhamentos e/ou
orientações. Todas as ações são realizadas com o
objetivo de fortalecer nas pessoas atendidas o
pertencimento no espaço e na sociedade como sujeitos
providos de direitos e deveres.

“EU ODIAVA A MINHA COR, DEPOIS DE CONVERSAR E
APRENDER MAIS, DESCOBRI QUE SOU LINDA”.

(L. adolescente, 11 anos - CCA CrêSer II)
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AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS
No que se refere ao trabalho realizado com as famílias,
promovemos eventos de caráter socioeducativo e lúdico com
objetivo de ampliar o universo cultural e recreativo, atividades
com temáticas de identidade étnico-raciais, além de palestras
e reuniões para incentivar o convívio e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
Foram realizadas comemorações ao Dia das Crianças e
confraternizações em cada unidade que geraram falas de
otimismo e visão de um mundo melhor através do olhar das
pessoas atendidas.

MÃOS ENTRELAÇADAS
Unidos aos nossos parceiros, nesse trimestre distribuímos
1.499 Cestas Básicas de Alimentos, 500 Tickets Alimentação
com R$ 100,00 de crédito em cada cartão, 2.022 unidades de
fraldas descartáveis, lenços umedecidos, pomadas para
assadura, kit's de higiene, kit's pedagógicos, panetones e
brinquedos. E o melhor: As crianças e adolescentes foram
surpreendidos com a visita do Papai Noel para entrega de
presentes.

AÇÕES DIRECIONADAS
O Bazar do Bem continua ativo e arrecadando novas doações.
Seguimos em busca de novos voluntários para contribuir com
as atividades do bazar e de novos pontos de coleta para
arrecadação de Notas Fiscais Paulistas .
Todas as nossas ações visam proporcionar benefícios às
centenas de pessoas que atendemos.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
Destacamos neste trimestre os resultados do Projeto Interno
"Cuidando
dos
Cuidadores",
que
envolve
encontros
presenciais entre colaboradores e diretores. Além dos
impactos
positivos
no
clima
organizacional,
maior
entrosamento das equipes e o sentimento de cuidado, três
Projetos nasceram a partir da chuva de ideias dos encontros
matinais. Projeto "Ilumina", Projeto "MELC - Música, Esporte,
Lazer e Cultura" e Projeto "CrêSer além da Escola".
Foram formados grupos nos quais os colaboradores criaram
os Planos de Trabalho e as propostas foram enviadas para o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente CONDECA.
Estamos com grandes expectativas para 2022!

SEJA UM DOADOR!
Existem diversas maneiras de
compartilhar o amor.
Uma delas é abraçando uma
grande causa.
Clique aqui e confira a melhor

forma de nos apoiar.

A sua doação pode
transformar muitas histórias!

ACOMPANHE

A

CrêSer!

www.cresersp.org.br
/GFWC CrêSer
/GFWC CrêSer
@cresersp

