RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2016-2019

Apresentação
Quem somo�?
Olá amigos,
Somos um grupo que sonha juntos com uma realidade diferente para aqueles que hoje se
encontram a margem da sociedade, enfrentando todo o tipo de violência e dificuldades vivendo em
situação de rua.
Apresentamos este relatório com o objetivo de descrever um pouco da nossa história fazendo
uma retrospectiva dos anos de 2016 até 2019, mostrando nossas atividades momentos de conquistas e
desafios já enfrentados, sem jamais desistir.

Nossa Missão
Promover acolhimento as pessoas em
situação de vulnerabilidade na rua,
assistindo-as com proteção e cuidados
com vistas a reintegração a sociedade.

Onde estamos?

No Bairro da Cabanagem em Belém
do Pará
Endereço: Rua Amazonas,
Quadra nº 123, Casa 48,
Bairro da Cabanagem Belém – Pará
– Brasil

O que fazemos?
- Acolhimento provisório a pessoas em situação de rua;
- Atendimento à comunidade do entorno da casa no Bairro da Cabanagem em
Belém/PA;
- Reuniões e curso para formação e qualificação dos voluntários;

Objetivos das atividades
A instituição é sem fins lucrativos e têm por objetivos fazer com que pessoas
em situação de rua que possuam vínculos familiares, sociais, culturais, políticos e
econômicos fragilizados ou interrompidos possam ter proteção integral, visando
a promoção e garantia de sua cidadania e de seus direitos humanos, sem qualquer
distinção por motivo de religião, gênero, orientação sexual, origem étnica ou social.

Objetivos Específicos

1

2
3

Acolher indivíduos de ambos os
sexos de forma integral atendendo
suas necessidades básicas como
alimentação, higiene, vestuário e
convivência, além de proporcionar
espaço de escuta, diálogo e
empoderamento.

Prestar atendimento social que incentive a
independência, autonomia e fortalecimento
de vínculos sociais.

Promover acesso à rede de qualiﬁcação proﬁssional
como perspectiva à inclusão produtiva

4

Oportunizar atividades que incentivem a
construção de relações humanizadoras,
valorizando as potencialidades individuais e
coletivas.

5

Promover a participação da população
usuária no processo de gestão do
serviço.

2016

Desenvolvimento das ações

No ano de 2016 a casa estava em plena construção tendo finalizado a obra no fim do corrente do
ano , em dezembro ocorreu sua inauguração;
Enquanto estava em construção ao longo do ano as atividades de acolhimento a pessoas em
situação de rua foram realizadas em casas cedidas para tal atividade , em que consistia retirar a pessoa
da rua e levar ao local para atender suas necessidades primarias básicas , como fome, higiene, repouso,
etc.
O grupo promoveu ações de divulgação da Casa participando de encontros e eventos como
convidado
A sustentabilidade das ações do grupo se deu através doações de pessoas físicas dos próprios
membros do grupo, promoção de evento como almoço com bingo assim como doações de instituições
como o Banco da Amazônia S/A.
Cabe destacar o grupo Amigas Solidarias que promoveu inúmeros eventos com fins de arrecadar
fundos para concluir a obra da Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade.

Parceiros

2017

Desenvolvimento das ações

No ano de 2017 começou a atividade de acolhimento em sede própria na casa de acolhimento
Luz da Fraternidade a partir do segundo semestre. Ate então vinha sendo realizado em espaços cedidos. Esse acolhimento acontecia uma vez por mês de forma esporádica. Consistia no fim de semana
sábado ou domingo retirar da rua um grupo de pessoas para passar o dia na casa fazer o acolhimento
provisório de 1 (um) dia na casa , tendo todo o apoio e assistência as sua necessidades básicas, como
higiene, corte de cabelo, alimentos, roupas, descanso, etc.
A Casa de Acolhimento ainda não possuía nenhum tipo de infraestrutura. Sua sustentabilidade
financeira oriunda de doações de pessoas físicas, e realização de eventos como rifas, sorteios, bingos,
etc.

2018

Desenvolvimento das ações

-A Casa de Acolhimento continua seu trabalho junto as pessoas em situação de rua distribuindo café da
manhã e roupas pelas ruas de Belém;
- Promove eventos através de workshop como População em Situação de Rua, Cidadania e Direitos Humanos: A invisibilidade Social na Sociedade Contemporânea realizado na União Espírita Paraense com
objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a temática.
- Realiza e promove eventos com objetivos de arrecadar fundos para subsidiar as despesas administrativas referente ao funcionamento da casa como água, luz, etc. Assim como também as atividades de
acolhimento realizadas na casa no decorrer do ano.

Parceiros

2019

Desenvolvimento das ações

Acolhimento provisório
- Ação realizada na casa a partir do segundo semestre que consistia em a cada 15 dias e apenas
aos finais de semana, acolhimento de pessoas em situação de rua.
Houve atendimento há 22 (vinte e duas ) pessoas em situação de rua em que consistiu em
atendimento básico: i) banho, sendo que é dado todo material (roupas limpas; toalhas; sandálias;
material de higiene básico; etc.); ii atendimento de técnico de enfermagem caso haja algum ferimento
superficial; iii) corte de cabelo;
Atividades desenvolvidas em grupo como de alfabetização, arte, atividades lúdicas, filmes,
dinâmicas, atenção a saúde, atividades para desenvolver consciência de sua cidadania e dos seus
direitos e deveres, foram realizadas junto aos assistidos com o objetivo de entrosamento e reflexões
sobre sua realidade.
Os serviços ofertados compreendem ações de: acolhida; atendimento; orientação e
encaminhamentos; oficinas; escuta, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;
informação.
Atendimento junto a comunidade da Cabanagem – Belém/PA
-Realização da palestra “Empreendedorismo e gastronomia: o caminho para o sucesso” “Oficina de
Produção de doces” em parceria com o SENAC/PA para as pessoas da comunidade em situação
- Foi promovido em dezembro um Natal mais solidário, distribuindo cestas com produtos alimentícios
para 80 famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro da Cabanagem.

Parceiro

Considerações Finais
A Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade é mantida por meio do investimento realizado
pessoas físicas, receitas oriundas de eventos e doações. Estes recursos contribuem para promover a
sustentabilidade financeira da Instituição e possibilitam a continuidade e o aprimoramento do trabalho
social
A visibilidade do trabalho realizado por uma instituição é de extrema importância, por proporcionar à comunidade o conhecimento dos seus projetos e ações sociais, fomentar a cultura da doação e
a conquistar a credibilidade por meio da transparência em sua prestação de contas.

A comunidade pode acompanhar informações e notícias sobre a Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade
no site: www.luzdafraternidade.com/ e na redes sociais https://www.facebook.com/casadeacolhimentoluzdafraternidade/ https://www.instagram.com/calf_luzdafraternidade/

