
O trabalho da CrêSer é executado na Zona Sul  do município de
São Paulo e está organizado em três áreas:  Educação Infanti l ,
Assistência Social ,  Promoção e Garantia de Direitos .  Oferece
atendimento à cr ianças,  adolescentes,  jovens,  idosos e suas
famíl ias ,  promovendo a c idadania part ic ipat iva,  ampl iação da
consciência de direitos e deveres e o est ímulo de ações
protagonistas.

Nossa MISSÃO  é  promover a inclusão socia l  e o resgate da
cidadania.  A VISÃO  é  a lcançar a excelência na Proteção Integral
às pessoas em situação de vulnerabi l idade e r isco socia l ,  e
nossos VALORES  se baseiam em Ética,  Respeito,  Promoção da
Just iça,  Trabalho em Equipe e Inovação.

Para at ingir  nossos objet ivos e garantir  a  sustentabi l idade de
nossas ações,  trabalhamos com um modelo híbr ido de gestão
que integra o trabalho de voluntár ios e de uma equipe
mult iprof iss ional ,  devidamente capacitada e remunerada de
acordo com as le is  trabalhistas brasi le iras ,  a lém de contar com
prestadores de serviços terceir izados.  Atualmente somos
organizados em 13 departamentos.  São 11 unidades de
atendimento e 02 setores de Gestão.  Contamos com 20
voluntár ios,  121 colaboradores,  27 prof iss ionais  autônomos e
grandes associados e parceiros.

1.688
Cestas Básicas

422
Kits de Higiene

2.650
Máscaras de Proteção
Individual

360
Kits Pedagógicos

O ano de 2020
apresentou desafios
jamais enfrentados pela
CrêSer e concomitante
aos seus colaboradores.
Foram necessárias
adaptações e a
reinvenção do modo de
atender as pessoas e
fazer a  gestão dos
serviços.  
Com muita dedicação,
cuidado e amor,  at ingimos
o nosso objetivo.

BOLETIM CrêSer

JUNTOS DISTRIBUÍMOS VOCÊ SABIA?

SUPERAÇÃO

DESTAQUE
Mais 150  cr ianças e
adolescentes serão

acolhidos,  cuidados e
amados no nosso novo
Centro para Crianças e

Adolescentes no Grajaú

UMA NOVA PROPOSTA DE TRABALHO SOCIAL
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Pensando na formação continuada dos profissionais e a permanente melhoria dos
nossos atendimentos, aconteceram dois momentos fundamentais. Com a condução
do consultor Sr. Sérgio Lopes,  abordamos a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – LGPD Lei nº13.709/2018 e, com a condução do nosso vice-presidente,
Sr. Luis Oliveira,  aconteceu uma capacitação, dividida em 3 momentos, sobre
Indicadores de Desempenho. Todos os encontros aconteceram de forma remota e
com a participação de toda equipe gerencial. Foram momentos de muitas trocas,
aprendizados e planejamentos.

N O S  A C O M P A N H E !
www.cresersp.org.br

/GFWC CrêSer

@cresersp

/GFWC CrêSer

disponibilizadas de forma remota
pelas plataformas de WhatsApp e
Facebook.

Como uma das estratégias de
captação de recursos e com as
doações de corações que abraçaram
a nossa causa, nosso Bazar do Bem
continua ativo. Conheça!

Durante esse trimestre, as unidades
passaram por melhorias nos espaços
físicos e, destacamos, o empenho e
dedicação que cada colaborador,
diretoria e parceiros tem executado
enfrentando todos os desafios
impostos pelo novo Coronavírus.
Continuamos de mãos dadas!

Além do nosso projeto "Novas cores, novas vozes" aprovado pelo CONDECA,
tomamos conhecimento que o nosso projeto "Meu corpo, nossas regras?" foi
aprovado com nota máxima no FUMCAD e será financiado pelo próprio fundo. Sua
aplicação depende do retorno das atividades escolares porque o projeto está
previsto para acontecer dentro das escolas municipais e estaduais. Estamos com
grandes expectativas.

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 transforma
muitas histórias!

EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ESTÍMULO PARA
MELHORIA DAS NOSSAS AÇÕES!

VEM COISA BOA POR AÍ!

B O L E T I M  T R I M E S T R A L
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S E J A  U M  D O A D O R !

“Eu sou o silêncio e 
o caos...ordem 
e desordem, parte

inteiro e parte
incompleto, ou

seja, eterna obra
em construção”
J.N. - Adolescente atendido pelo

SMSE-MA PD.
Atividade "Movimentos Reflexivos

Quanto Identidade".

ATENDIMENTOS!
O Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes - CCA CrêSer I, seguindo
todas as orientações da O.M.S. e após a realização dos exames de PCR’s e seus
resultados, retomou as atividades no dia 20 de outubro. 
Em uma tarde ensolarada, entregamos com muito cuidado, atenção e carinho, a
doação de presentes que a EcoRodovias direcionou para as famílias. 
Fomos convidados para assumir mais um projeto e aceitamos o desafio. Serão mais
150 crianças e adolescentes que serão acolhidos, cuidados e amados no novo CCA
II. Iniciamos a implantação do Serviço realizando o processo seletivo dos
colaboradores. Optamos em realizar um processo interno ofertando a
oportunidade de crescimento profissional e/ou mudança de unidade.  Estamos em
campanha junto à diretoria, associados e demais parceiros para a doação dos itens
de mobiliário, equipamentos eletrodoméstico, eletro eletrônico e outros itens para
a implantação do serviço. As matrículas estão previstas para os dias 18 a 22|01|21.

Nos Centros de Educação Infantil, seguimos a rotina de trabalho conforme a
Instrução Normativa para unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Educação,
SME nº13 de 19 de março de 2020 . No mês de outubro, nossas crianças foram
presenteadas pela Empresa Buonny com lindos brinquedos que foram distribuídos
pela equipe com muito carinho e cuidado.
Todas as atividades dos CEI's são enviadas, diariamente, via plataformas digitais e
estamos investindo tempo para fomentar os vínculos com as crianças e familiares.
Famílias relataram que as crianças passaram a cantar mais, despertaram interesses
por histórias e sugeriram atividades que gostam.

No que tange o acompanhamento das famílias vinculadas à todos os serviços,
estamos realizando monitoramentos remotos, atendimentos individuais e visitas
domiciliares, seguindo todas as recomendações. As atividades desenvolvidas de
forma grupal como reuniões socioeducativas e oficinas permaneceram sendo 

https://www.cresersp.org.br/
https://www.facebook.com/GFWC-Cr%C3%AASer-125488247479357
https://www.instagram.com/cresersp/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCV3mScn3sVZCa-0EXjzw-zw
https://www.instagram.com/bazardobemcreser/?hl=pt-br
https://www.cresersp.org.br/apoie/

