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BOLETIM CrêSer
Uma nova proposta de Trabalho Social

17 anos

CONTRIBUINDO PARA COMBATER A DESIGUALDADE
E EXCLUSÃO SOCIAL.

Em 13 de março de 2005, as 17hs, 17 anos atrás, um
grupo de voluntários se reuniu para iniciar um grande
sonho. Uma tarde ensolarada, regada de afeto,
planejamento e muita dedicação, deu forma à CrêSer.
Neste ano celebramos o nosso 17º aniversário!
Olhando para trás, lembramos quantos desafios foram
enfrentados.

Alguns

foram

vencidos,

outros

obstáculo que nos impedisse de seguir em frente.
chegaram,

pessoas

se

foram

e

22
VOLUNTÁRIOS
129
FUNCIONÁRIOS

se

tornaram aprendizados, mas nenhum se tornou um
Pessoas

JUNTOS
somos
mais
fortes!

10 UNIDADES DE
ATENDIMENTO

todas

contribuíram e contribuem para que nosso grande
objetivo se cumpra: "Combater a desigualdade e

02 DEPARTAMENTOS
DE ADMINISTRAÇÃO

exclusão social".
Esperançosos

de

um

ano

novo

melhor,

nos

comprometemos em continuar investindo em vidas.

30 PROFISSIONAIS
AUTONÔMOS

NOSSA GRATIDÃO A CADA UM QUE FAZ PARTE DESTA HISTÓRIA!
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CONHECER A CRÊSER MUDOU
A MINHA VIDA!
A EQUIPE É EXCELENTE.
SEMPRE SOMOS MUITO BEM
ATENDIDOS E RECEBIDOS COM
RESPEITO E ATENÇÃO.
(N. idosa - NCI CrêSer)

Atendimento
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

O ano de 2022 iniciou com muitas
expectativas
na
retomada
do

As atividades
normalizadas

das unidades estão
com
atendimentos

funcionamento 100% presencial. Com a
situação da pandemia mais estabilizada,
continuamos com os cuidados de
prevenção à Covid-19, de acordo com as
normativas vigentes.
Para a melhoria do atendimento e
acolhida dos usuários dos serviços , além

individuais presenciais e em grupos,
bem
como
as
oficinas,
visitas
domiciliares e visitas técnicas de
acompanhamento socioeducativo.
As Equipes vêm discutindo novas
estratégias para atingir os resultados do
trabalho socioassistencial proposto para

da aquisição de materiais, mobiliários e
utensílios, no mês de janeiro foram
realizadas reformas e manutenções nos

além das análises quantitativas, mas
dentro dessa nova realidade que a
pandemia vem apresentando.

espaços.
O Serviços estão desenvolvendo ações
com a finalidade de fortalecer os vínculos
familiares e comunitários por meio de
ações de caráter preventivo, protetivo e

aproximação da comunidade com as
unidades, ativando o pertencimento.
Este é o momento de reaprendermos, de
nos reorganizarmos e sistematizarmos o

proativo. Também foram desenvolvidas
ações com pais, responsáveis, familiares e
com o território com o objetivo de

nosso trabalho através de ações e
intervenções com um novo olhar para o
futuro.
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CAMPANHA EDUCATIVA

Em março, mês em que é comemorado o Dia das Mulheres, realizamos atividades para o
público feminino para homenagear, abordar, contextualizar e refletir a história da figura
feminina na sociedade, suas lutas e desafios.
No dia 08 de Março, no período da manhã, a Exposição “Corpos das Penhas” do CDCM Casa
da Mulher CrêSer marcou presença em um evento na Prefeitura Municipal de São Paulo. A
convite da Secretaria Municipal de Saúde, a Exposição foi apresentada a partir da
experiência intersetorial realizada pelo CDCM com diversos equipamentos de saúde da
Zona Sul.

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

O projeto da horta comunitária "Brotando Ideias" teve sua primeira colheita e distribuímos
a produção (alface, mostarda, couve, cebolinha e salsinha) para as famílias e comunidade.

UNIDADE

Diariamente, em conjunto com as equipes, procuramos manter e avançar na qualidade de
atendimento que a CrêSer oferece. Como resultado, as pessoas atendidas e a comunidade
trazem a devolutiva de que reconhecem as unidades como espaço de proteção e cuidado.

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

Neste trimestre, também como resultado
do
Projeto
Interno
"Cuidando
dos
Cuidadores", mais três Projetos nasceram a
partir da chuva de ideias dos encontros
matinais. Projeto "GPS - Gestão de
Pensamento
e
Sentimentos",
Projeto
"Caminho do Trampo" e Projeto "Folguedos
Populares".
Foram formados grupos nos quais os
colaboradores
criaram
os
Planos
de
Trabalho e as propostas foram enviadas
para o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FUMCAD.
No período do nosso aniversário de 17 anos,
é impossível não se emocionar e reviver
tantos momentos que fizeram parte da
nossa história.
A cada ano temos mais certeza que a nossa
missão, visão e valores estão contribuindo
para a Promoção e Garantia de Direitos de
centenas de pessoas.

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

ACOMPANHE

A

CrêSer!

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

