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Destaques do trimestre

Mais de

4.000

vidas cuidadas
Mais de
PROJETO

MEU CORPO,
NOSSAS ESCOLHAS?
Neste trimestre, iniciamos a execução do Projeto
“Meu Corpo, Nossas Escolhas?”.
Trazendo uma pergunta reflexiva em seu título, o
Projeto tem por objetivo prevenir a gravidez na
adolescência, prevenir Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST) e HIV/AIDS. O projeto atenderá
no período de maio|2022 a abril|2023, no território
do Grajaú, 500 adolescentes na faixa etária de 11 a 17
anos e 11 meses.
Esta é uma parceria da CrêSer com o Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FUMCAD).

5.500

atendimentos
Mais de

1.450

visitas domiciliares
Em média, atendimento
direto para:
700 Crianças e Adolescentes
120 Mulheres
200 Idosos
1.250 Famílias

Estamos com grandes expectativas!
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Atendimento
Finalizamos todos os trimestres
com a avaliação da pesquisa de
satisfação aplicada às pessoas
atendidas. Procuramos nos
atentar às sugestões para
sempre aperfeiçoar nossos
serviços prestados.
As ações são pautadas pela
concepção socioconstrutivista,
que visa o desenvolvimento do
sujeito através de suas
interações sociais,
considerando trocas de
diferentes saberes em espaços,
como atendimentos individuais,
atendimentos em grupo, visitas
domiciliares, oficinas
socioeducativas, reuniões e
eventos, propiciando, assim, o
fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
Para além dos atendimentos
com as famílias, as equipes
realizam dinâmicas, discussão
de casos, propostas de
autocuidado e interação,
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bem como utilizam materiais
de apoio para qualificação de
atendimentos,
apropriação
do território, elaboração de
cronogramas e relatórios
para alinhamento referente
ás intervenções realizadas.
Observamos
que
as
atividades
desenvolvidas
junto aos usuários têm
estimulado novas práticas de
ações,
pensamentos
e
cooperação
entre
eles,

contribuindo assim para o
desenvolvimento de pessoas
mais conscientes de seu
papel
na
sociedade
e
multiplicadoras
de
boas
ações.

Periodicamente, todas as
equipes participam de
capacitações técnicas que
contribuem para o
desenvolvimento do trabalho
junto aos usuários e suas
famílias. Em prol da formação
das professoras, recebemos
exemplares de livros técnicos e
foi promovido o Curso de
Noções Básicas de Primeiros
Socorros.
Finalizamos a capacitação para
a equipe de gerentes que
instruiu e ampliou o
conhecimento para
gerenciamento e liderança.

“OBRIGADA! SÓ TENHO A AGRADECER. VOLTAR A
ME ENXERGAR COMO MULHER, ME VALORIZAR E
VER QUE EU MEREÇO UMA VIDA DIGNA, COM
RESPEITO E AMOR, NÃO TEM PREÇO”.
(J. 36 anos - Casa da Mulher CrêSer)

Com o propósito de ofertar um atendimento acolhedor frente às situações de violência
vivenciadas, realizamos ações visando o cuidado com as pessoas que atendemos e com os
profissionais. Pequenos reparos foram efetuados em todos os espaços, retomamos o uso de
máscaras nos ambientes internos, intensificamos os procedimentos de limpeza e desinfecção
de utensílios e materiais de uso coletivo, disponibilizamos insumos para os procedimentos
sanitários individuais e todos os colaboradores receberam Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs).
02

2022 | EDIÇÃO 02

ABRIL | MAIO | JUNHO

EDIÇÃO 2 | 2022

CAMPANHAS EDUCATIVAS
Promovemos importantes ações no que tange
o Combate e Enfrentamento ao Abuso e
Exploração
Sexual
contra
Crianças
e
Adolescentes, à Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa e contra o Trabalho
Infantil. Todas as equipes participaram e
promoveram ações no território de Cidade
Ademar e Pedreira e no município de São
Paulo sobre as violências e violações de
direitos.
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS
Realizamos
os eventos de Páscoa com a distribuição de Ovos de Chocolate advindos das
FOTO DE MARTINO SILVEIRA
doações dos nossos parceiros. E de forma presencial, e seguindo todos os protocolos
sanitários, também realizamos Celebrações do Dia das Mães e Festas Típicas Caipiras.
R

AÇÕES DIRECIONADAS
O Bazar do Bem continua ativo e arrecadando doações. Com o apoio do Condomínio
Lumina, a nossa "Caçamba do Bem", que visa arrecadar itens para serem ressignificados, é a
maior fonte de arrecadação.
Seguimos em busca de novos voluntários para contribuir com as atividades do bazar e de
novos pontos de coleta de Notas Fiscais Paulistas.
Todas as nossas ações visam proporcionar benefícios às centenas de pessoas que
atendemos.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
Estamos participando da "Campanha
Inverno Solidário 2022", coordenada
pelo Fundo Social de São Paulo. Também
recebemos a visita da Sra. Luciana
Garcia, Presidente do Fundo Social e
Primeira-Dama do Estado e nos reunimos
com o Deputado Estevam Galvao para o
planejamento de ações em prol das
famílias que estão em situação de
vulnerabilidade.

Os encontros matinais que acontecem nas unidades, fruto do projeto interno "Cuidando
dos Cuidadores", tem funcionado como um combustível para a multiplicação das nossas
ações para além dos nossos muros.
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Celebração de 17anos
Ainda neste trimestre, no restaurante Rubaiyat Faria Lima, reunimos nossos grandes
apoiadores para celebrar os 17 anos de história da CrêSer.

Durante a celebração, a Presidente Sra. Maria
Tereza e o Vice Presidente Sr. Luis Oliveira
homenagearam
a
família
Frohnknecht
pelo
reconhecimento do Sr. André Charles Frohnknecht
(in memorian). Ele foi um dos nossos fundadores e
diretores, que tanto se dedicou para a obra social e
contribuiu para a transformação de tantas vidas.
Nossa gratidão eterna e admiração!
Para as senhoras Maria Tereza, presidente; Angélica Aihara, conselheira fiscal; Barbara
Tiez, grande parceira e associada; e Regina Bela, gerente do nosso Serviço de Assistência
Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio, entregamos o Prêmio Keiko Aihara,
símbolo do generoso apoio às atividades beneficentes de nossa Organização.

Mesmo com tantos desafios escolhemos seguir em frente dedicando esforços e afeto para a
construção de uma sociedade mais justa e igualitária!

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

