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Missão
Promover o desenvolvimento integral de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade, combatendo a desigualdade socioeconômica para a transformação
da sociedade.

Visão
Ser referência na valorização e formação integral de pessoas em vulnerabilidade,
de forma sustentável.

Valores
Acolhimento, Cooperação, Cuidado com a saúde, Diversidade, Educação, Ética,
Gentileza, Profissionalismo

Dados da Organização
NOME: Centro de Desenvolvimento Integral Recanto Esperança
CNPJ: 07.394.310/0001-87

3

ESCRITÓRIO: Rua do Camacuã, 312 Curitiba / Paraná CEP: 81.550-360
SEDE: Rua Laércio Nakashima, 110

Curitiba / Paraná CEP: 81550-572

E-MAIL: diretoria@recantoesperanca.org.br SITE: www.recantoesperanca.org.br
/esperanca.recanto/
/recantoesperancaOng/
/channel/UCGwfgKzCqO49vpm3-BF4AJQ

Certificações
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 12586/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 16646/2010
Conselho Municipal de Assistência Social: CMAS Inscrição nº 142
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente: COMTIBA nº 349

Diretoria ‘sainte’ 09/2016-08/2020
Presidente

Gustavo Adolpho Leal Brandão

Vice-presidente

Gilberto Nievola

Diretor Financeiro

Erika Bleiker

Diretor Administrativo

Thomas Bleiker

Secretário

Walmir Urbano Kesseli

Diretoria ‘entrante’ 09/2020-08/2024
Presidente

Christopher Siemen Dyck

Vice-presidente

Walmir Urbano Kesseli

Diretor Financeiro

Ronaldo Masaaki Yamashida

Diretor Administrativo

Thomas Bleiker

Secretário

Karl Friesen

RECURSOS HUMANOS
Função

Quantidade

Vínculo com a Organização

Assessor Administrativo

1

MEI – contrato de prestação de serviço

Coordenador Administrativo

1

Missionária

Coordenador Geral e
Coordenador Floorball

1

Missionário

Educador Social

3

Contrato CLT

Educador Social

3

MEI – contrato de prestação de serviço

Educador Social

2

Voluntário

Apoio Assistencial

2

Voluntário

Professor de Pandeiro

3

Voluntário

Treinador Floorball

5

Voluntário

Zelador

1

MEI – contrato de prestação de serviço

Total

22

SOBRE NÓS
O Recanto Esperança é uma OSC – Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos e tem como
missão “promover o desenvolvimento integral de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade, combatendo a desigualdade socioeconômica para a transformação da
sociedade, sem discriminação de nenhum tipo e combate à pobreza, integrando indivíduos e
famílias socialmente vulneráveis na sociedade, através de ações planejadas.
Trabalhamos o desenvolvimento integral com base nos quatro pilares do livro O Reino entre nós
de Mauricio Cunha: Espiritual, Relacional, Sabedoria e Físico.
Abrangência Territorial
Os nossos projetos atualmente abrangem o território do CRAS União Ferroviária e CRAS Uberaba,
no Município de Curitiba/PR.
Esta região é caracterizada pela pobreza. Prestação de serviços informais, como manejo de lixo
reciclável e atividades econômicas de baixa renda sem profissionalização. Há uma deficiência na
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oferta de equipamentos sociais e de formação para as crianças e suas famílias. As crianças
encontram-se basicamente em situação de fragilidade socioeconômica, fragilidade de vínculos
afetivos e precariedade sanitária, com um número significativo em situação de evasão escolar.
Nossos principais projetos atualmente são: Clubinho e Floorball.
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NÚMEROS DO RECANTO ESPERANÇA

+ de 2.400

656

22

atendimentos ao longo de
2020

pessoas atendidas direta e
indiretamente no ano de 2020

pessoas compõem a equipe
do Recanto sendo 10
colaboradores e 12
voluntários

76

96

12

crianças e adolescentes
crianças apadrinhadas
participaram no projeto
vagas patrocinadas no projeto
receberam recursos materiais
Clubinho de 2ª a 5ª feira e nas
Clubinho
de forma regular
oficinas de 6ª feira

56
crianças, adolescentes,
jovens e adultos participaram
de atividades no projeto
Floorball

16
crianças fizeram aulas de
pandeiro

+ de 1000
kits entre alimentos, produtos
de higiene e limpeza,
máscaras foram entregues
em apoio às famílias devido à
pandemia da Covid-19

PROJETO CLUBINHO
ATIVIDADES REALIZADAS
O objetivo principal do Clubinho é atender crianças e adolescentes em lugar seguro, que fomenta
o crescimento e o desenvolvimento individual e coletivo, com atividades dirigidas que potencializem
o florescimento de habilidades e competências intra e inter-relacionais.
No ano de 2020 formos assolados pela Pandemia da COVID-19 e a partir de 23 de março
suspendemos o atendimento presencial em obediência ao decreto 421/2020 da Prefeitura de
Curitiba, somando forças para barrar a proliferação do vírus.
No entanto, no período de janeiro a 20 de março de 2020 atendemos as crianças e os adolescentes
com colônia de férias e colônia bíblica de férias em janeiro e parte de fevereiro e depois disso no
contraturno escolar com oficinas nas áreas de cultura, arte, esportes, informática, auxílio
pedagógico nas matérias básicas, com o objetivo de fortalecer a convivência interpessoal,
desenvolver competências sociais e praticar a cidadania.
Em todas as nossas atividades há o serviço de lanche como iniciativa de reforço alimentar.
As atividades têm como metodologia base, oficinas contínuas, que são, entre outras:
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A partir de 23 de março de 2020, sem ainda entender a dimensão que a pandemia alcançaria,
passamos a adiantar os planejamentos semanais das atividades, aguardando orientações das
autoridades.
PÚBLICO-ALVO
O público-alvo do Clubinho são crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de ambos os sexos,
matriculados e frequentando a escola. A seleção é feita através de divulgação entre as famílias das
crianças já participantes, das pessoas do território e através de encaminhamentos pelo CRAS Vila
Ferroviária.
Nas atividades de sexta-feira, abertas à comunidade, a exigência de frequência escolar não é feita.

PESSOAS ATENDIDAS:
Em 2020 foram atendidos diretamente 96 crianças e adolescentes no programa Clubinho,
pertencentes a 69 famílias do território, totalizando 320 pessoas indiretamente atendidas.
PERIODICIDADE:
No Clubinho a frequência da realização do programa – antes da pandemia - foi de segunda a quintafeira, pelo período de 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde.
Sextas-feiras, 2h30 horas de atendimento pela manhã e 2h30 horas à tarde, aberto à comunidade.
Durante o período de distanciamento social, os atendimentos às crianças foram feitos por
WhatsApp, e telefone.
ARTICULAÇÃO EM REDE
É existente e estreita a articulação da organização com o CRAS em especial, com contatos
frequentes através de relatórios solicitados, interações telefônicas, visitas técnicas e canal direto
de comunicação com a servidora de referência no CRAS.
RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:
No Clubinho atendemos as crianças/adolescentes no período de contraturno escolar até março.
Isso significa segurança fora das ruas e desenvolvimento integral – relacional, educacional,
espiritual, social – com diversas atividades focadas na potencialização intelectual, social, ética e
cidadã, com disponibilização de lanche e recreação.
No período de afastamento social devido à pandemia, a interação com as crianças ficou
prejudicada.
Com os acompanhamentos, mesmo a distância, as crianças e adolescentes foram incentivadas a
permanecer no sistema escolar, ainda que à distância, recebendo suporte do Recanto para
atividades, dentro das possibilidades.
NÚMEROS
Ao longo do ano de 2020 atendemos no clubinho 96 crianças, das quais 11 (11%) passaram por
desligamento precoce. Destas, 7 (63%) solicitaram desligamento por motivo de mudança de
endereço e as demais por situações diversas.
O tempo médio de permanência no Recanto, dos desligados precocemente, foi de 2 anos.
Entre os 85 que permaneceram, 13 (15,2%) já haviam participado e saído do Recanto antes. 30
(35,2%) tem idade entre 6 e 9 anos, 32 (37,6%) tem idade entre 10 e 12 anos e 23 (27,5%) tem
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idade entre 13 e 16 anos. O tempo médio de permanência no Recanto, em 2020, foi de 3 anos e
4 meses.

Clubinho 2020
0
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Pessoas indiretamente atendidas
Famílias atendidas
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63
96

Participantes antigos

81

84%

15 16%

Sexo masculino

51

Sexo feminino

45

Permanência

150
320,5

Matriculados

Novos participantes

9

53%
47%
85

89%

Saídas precoces 11 11%

Entre os 96 atendidos no ano de 2020, 39% permanecem no Recando por período entre 1 e 2
anos e 23% estão há mais de 5 anos no Recanto.

PERÍODO DE PERMANÊNCIA DOS PARTICIPANTES
7 a 8 anos
6 a 7 anos

8 a 9 anos
Menos de 1 ano

5 a 6 anos

4 a 5 anos

1 a 2 anos

3 a 4 anos
2 a 3 anos

Isso mostra a importância do Recanto Esperança na comunidade Icaraí, fazendo parte de um
período importante do crescimento e desenvolvimento, desde a infância, até a adolescência.
Incentivando a permanecerem nas escolas, estudando e investindo em si mesmas. Convidando e
incentivando os pais/responsáveis a participarem mais ativamente da vida e do desenvolvimento
de seus filhos. Propondo uma visão protagonista frente a sua realidade e as oportunidades que se
apresentam.
Sob o ponto de vista sistêmico, podemos considerar o impacto social do Recanto Esperança, em
parceria com o setor público e privado, positivo e decisivo para a diminuição da evasão escolar, da
gravidez na adolescência, das diversas formas de exposição à violência. Isso certamente renderá
bons frutos futuros, não só na comunidade, mas na Cidade, impactando diretamente o IDH, pois
estamos atuando hoje para que tenhamos adultos de bem amanhã e uma cidade com menos
desigualdades.
ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
No Clubinho os recursos foram originários de convênio com a Fundação de Ação Social, Programa
Nota Paraná, doações de pessoas físicas, bazares beneficentes de doações diversas e de produtos
apreendidos e repassados pela Receita Federal conforme tabela a seguir.

A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CLUBINHO É 100% GRATUITA.
DESPESAS DAS ATIVIDADES
No Clubinho, as despesas com as atividades do ano foram de R$208.149,59 (duzentos e oito mil,
cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
O custo mensal por criança foi de R$ 189,41 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e um
centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
Bazares
8%

Convênio FAS
25%
Nota Paraná
0%

Doações
pessoas físicas
67%
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PARCERIAS
No Clubinho tivemos apoio da Electrolux com a doação de um freezer e da Children Incorporation
no apadrinhamento de crianças e adolescentes.

PROJETO FLOORBALL
ATIVIDADES REALIZADAS
O objetivo do Floorball é disponibilizar a prática de um esporte diferente, de times mistos (ambos
os sexos) através do qual é possível promover desenvolvimento de habilidades técnicas, intra e
inter-relacionais, inteligência emocional, social e o trabalho em equipe.
No Floorball as crianças, jovens e adultos participam, semanalmente, de momentos de introdução
e treinamento no esporte, com roda de conversas sobre princípios e valores importantes para a
convivência em grupo, o trabalho em equipe, o desenvolvimento técnico e pessoal no esporte, o
alcance de metas e objetivos pessoais e coletivos. Em todos os encontros é servido um lanche
para os participantes.
Antes do período de distanciamento, decretado pelas autoridades, foram desenvolvidos treinos
para 20 crianças de 10 a 16 anos de idade no Ginásio do Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru –
Peladeiro - na Rua Antônio Moreira Lopes, 190 - Cajuru, Curitiba - PR, 82980-100
No mês de fevereiro, dia 04, fizemos uma apresentação sobre o Floorball para 7 professores de
educação física e uma oficina esportiva seguida de uma partida no Colégio Polivalente Boqueirão,
na Rua Salvador Ferrante, 1664 - Boqueirão, Curitiba - PR, 81670-390.
No mês de março foi dado início a treinos para crianças e adolescentes em parceria com a
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude SMELJ, na Rua da Cidadania Cajuru, com 11
participantes.
Com a pandemia, porém, essas atividades foram suspensas.
No mês de julho emprestamos material de Floorball para aula online de educação física da escola
Positivo.
PÚBLICO-ALVO
O público-alvo do Floorball são crianças, adolescentes, jovens e adultos a partir de 8 anos de idade,
de ambos os sexos, sem nenhum requisito adicional, a não ser querer participar e gostar do
esporte. A “seleção” é feita com base na divulgação da agenda de encontros e no interesse das
pessoas.
PESSOAS ATENDIDAS
Em 2020, atendemos 56 pessoas na sede do Recanto das quais 31 são crianças e adolescentes
que já participam do Clubinho e 25 são crianças, adolescentes, jovens e adultos da comunidade.
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Um total de 94 pessoas participaram de atividades do Floorball tanto na sede do Recanto como em
locais parceiros. Fizemos um total de 332 atendimentos, sendo 92 atendimentos de crianças até
12 anos, 69 atendimentos de crianças entre 12 e 15 anos e 133 atendimentos de jovens e adultos
a partir de 16 anos. 55% dos atendidos participaram também do projeto Clubinho e 63 pessoas
não tiveram participação no clubinho.
Dos nossos participantes adultos maiores de 16 anos, temos 11 com título de treinador.
Dos participantes das atividades do floorball dentro do Recanto, 25% eram do sexo feminino e 75%
do sexo masculino.

Floorball 2020
Sexo feminino 14

25%

Sexo masculino
Clubinho
Comunidade

42
31

75%
33%
63

Atendimentos teens

69

Atendimentos kids

67%
21%
92

Atendimentos adultos
Atendidos dentro do Recanto
Pessoas diretamente atendidas
Pessoas indiretamente atendidas*
Atendimentos

28%
133

56

40%

60%

94
157,5
332

PERIODICIDADE
No Floorball foram feitos encontros semanais para introdução e treinamento no esporte, com
duração de 1h30 para cada categoria. Apenas nos meses de fevereiro e março para crianças e
adolescentes, devido às restrições sanitárias.
Com os adultos fizemos encontros normais de janeiro a março. Nos meses de abril a julho
suspendemos as atividades. Dos meses de agosto a outubro foram feitas capacitações teóricas e
práticas para os treinadores ativos, seguindo todos os requisitos sanitários. Em novembro e
dezembro, foram retomados os treinos com número reduzido, para obedecer às normas sanitárias.
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ARTICULAÇÃO EM REDE
A articulação com o município se dá em parcerias com ginásios municipais cedidos para o
desenvolvimento da atividade esportiva, inclusão da comunidade do entorno desses ginásios e
possível ingresso da população em outros projetos do Recanto.
13

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:
No Floorball, em 2020, dos 56 participantes das atividades dentro do Recanto, 42 eram crianças e
adolescentes entre 6 e 17 anos, o que corresponde a 75% do total de participantes.
Não foi possível verificar resultados tendo em vista a suspensão das atividades devido à pandemia,
mas em 2019 os resultados alcançados foram: transformação social manifesta no comportamento
dos indivíduos, aprendendo a assumir responsabilidades e compromissos, desenvolvendo o
autocontrole de emoções e a manifestação pacífica das frustrações. Também tivemos participação
no campeonato paranaense e brasileiro com excelentes resultados, com nosso time Hockstar.
Durante o período de isolamento social devido à pandemia, houve várias manifestações das
crianças e adolescentes para que os treinos de floorball fossem retomados. Esse interesse sinaliza
a importância do Floorball para as crianças e famílias atendidas.
ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
No Floorball os recursos foram originários da secretaria municipal do esporte e lazer.
Origem

Valor

Incentivo Esporte e Lazer de Curitiba

10.900,00

Total

10.900,00

A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO FLOORBALL É 100% GRATUITA.
DESPESAS DAS ATIVIDADES
No Floorball, as despesas com as atividades do ano foram de R$8.571,66 (Oito mil, quinhentos e
setenta e um reais e sessenta e seis centavos)
PARCERIAS
No Floorball contamos com a parceria técnica da OSC Floorball4all Brasil no enriquecimento das
técnicas de treinamento e aperfeiçoamento das habilidades de jogo.

ASSISTÊNCIA SOCIAL EMERGENCIAL
ATIVIDADES REALIZADAS
Em razão da pandemia da COVID-19 no ano de 2020, com o fechamento, por decreto, das
organizações e interrompimento do atendimento ao público, o Recanto Esperança atuou fortemente
na assistência emergencial às famílias das crianças matriculadas em seus projetos.
A partir de 23 de março de 2020, sem ainda entender a dimensão que a pandemia alcançaria,
passamos a adquirir tecidos, reunimos voluntárias e começamos a produção de máscaras de tecido
como sugerido pelas autoridades sanitárias, para distribuição gratuita à comunidade.
Na sequência passamos a angariar e adquirir itens de limpeza e higiene para montagem de kits
para distribuição à população atendida (famílias das crianças matriculadas).
Como a situação de distanciamento social se prolongou, a partir de uma campanha virtual
passamos a angariar e adquirir produtos alimentícios para montagem de cestas básicas para a
população atendida (famílias das crianças matriculadas).
A partir de maio, direcionamos todo o pessoal para acompanhamento das famílias via telefone e
WhatsApp, com o objetivo de acessar as condições de cada família, verificando questões como
perda de emprego, queda de renda familiar, infecção de alguém da família com o coronavírus,
segurança alimentar, condições de acompanhamento das aulas na rede pública, conscientizando
sobre a necessidade de manter as ações profiláticas à contaminação com o vírus: lavagem das
mãos, higienização do ambiente, distanciamento social. Também orientamos sobre que caminhos
seguir em caso de sintomas suspeitos da COVID-19.
Aproveitamos os dias de entrega de doações às famílias para, num contato pessoal, acompanhar
mais de perto suas demandas, necessidades
e a orientar as famílias sobre procedimentos
e contatos importantes no caso de
manifestação de sintomas da COVID-19.
Participamos ativamente, como parceiros, de
uma pesquisa elaborada pela FAS, para
levantamento da situação das famílias
atendidas, ligando para cada família e
preenchendo o formulário.
Foram 69 famílias beneficiadas, pelo menos
273 pessoas indiretamente beneficiadas com
segurança alimentar. Por vários meses
conseguimos complementar a cesta básica
com produtos naturais como verduras,
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legumes e ovos, com o objetivo de potencializar a saúde e potencializar o sistema imunológico
para resistir ao vírus.
Disponibilizamos também as máscaras de tecido produzidas, produtos de higiene pessoal e limpeza
para que as famílias pudessem proceder com as medidas necessárias de prevenção à
contaminação da COVID 19.
Por padrão, em parceria com a Família Farinha, sexta-feira é dia de entrega gratuita de pães às
famílias das crianças atendidas e à comunidade, no Recanto. Aproveitamos também essas
oportunidades para fortalecer o relacionamento com as famílias e verificar as condições e
necessidades que se apresentavam.
Ao longo do ano foram feitos mais de 3.800 atendimentos na modalidade assistencial.

Assistência Social Emergencial - 2020
Litros de leite (litros)

8294

Verduras, legumes e ovos (kg)

1728,7

Sacolas de pão

978

Máscaras de tecido (un.)
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737

Kits de limpeza (un.)

403

Kits de higiene (un.)
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RECURSOS HUMANOS
O ano da pandemia trouxe para o Recanto vários desafios. Um deles foi reorganizar a forma de
trabalhar, absorvendo a modalidade de teletrabalho. Um grande desafio quando falamos de
atendimento a crianças na faixa etária de 6 a 17 anos de idade. Habituados a trabalhar no presencial,
não foi um movimento fácil, mas percebemos êxito nessa empreitada.
Desde 23 de março os educadores passaram a trabalhar de casa, inicialmente adiantando os
planejamentos semanais. Na sequência, conforme o estado de pandemia se estendia, os
educadores passaram também a trabalhar como agentes sociais, acompanhando as famílias por
telefone e WhatsApp. Inevitavelmente, tiveram que aprender também a gravar vídeos para poder
interagir e propor atividades lúdicas e recreativas. Dentro das nossas possibilidades, avaliamos a
experiência como positiva.
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Celebramos o fato de apesar das dificuldades, conseguirmos manter o quadro sem demissões.
CAPACITAÇÕES
Em 2020 pudemos também aproveitar oportunidades de capacitação. Entre elas vamos citar as
duas que consideramos mais importantes:
EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIO
Dois dos nossos educadores participaram da formação em Educação por Princípios/Educação para
a Vida composta por vídeos, oficinas e entregas, somando mais de 134 horas de treinamento,
divididas em 4 módulos com 8 aulas.
Como política do Recanto, os educadores que passaram pela formação, multiplicaram o
aprendizado para os demais educadores, para compartilhar o conhecimento adquirido e ao mesmo
tempo reforçar o aprendizado e desenvolver competências.
PERCURSO FORMATIVO ITAU SOCIAL UNICEF
Outra atividade que foi muito significativa para o Recanto, foi a participação no Percurso Formativo
do Itaú Social Unicef.
“A proposta deste Percurso Formativo é partir da própria experiência e conhecimento da OSC e
ampliar o olhar sobre a organização e sua atuação no território na perspectiva da educação integral
e inclusiva e [...] apoiar na reinvenção e ressignificação das ações diante do contexto atual e dos
desafios que a pandemia impõe”.
A participação no percurso envolveu a organização como um todo, desde a diretoria até a zeladoria,
incluindo no processo a população atendida, a comunidade do território e a rede de proteção.
Proporcionou aos colaboradores, além de desenvolvimento pessoal pelas atividades propostas e
desenvolvimento organizacional pelo engajamento e colaboração nas atividades e ferramentas
acessadas, o resgate histórico e conhecimento a fundo da história da organização a partir do olhar
dos fundadores e da comunidade.
Esse percurso durou quatro meses, resultando num plano de intervenção que está concorrendo a
um investimento para execução.

PALAVRA DA DIRETORIA
A pandemia de Covid-19 vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e
epidemiológica, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais
sem precedentes na história recente da humanidade, afetando em especial as sociedades com
grande desigualdade social. Isto impõe ao terceiro setor uma enorme capacidade de reinvenção e
ajustes para minimizar os efeitos que irão perdurar por muitos anos.
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No Brasil, as OSC´s tem sido o vetor de equilíbrio e apoio do poder público para a consecução das
ações sociais, dado a enorme possibilidade que possuem de interagir com as comunidades
carentes, portanto, com maior e melhor eficácia na produção efetiva de transformação social.
Neste sentido, a necessidade de ações para contenção da pobreza, auxiliando as famílias
evidentemente fragilizadas e ações para minimizar o atual e crescente fosso educacional para os
menos favorecidos através de apoio e suporte ao sistema educacional promovido pelo estado e
iniciativas privadas passam a ser doravante vitais, para que as organizações com foco no
desenvolvimento social concentrem suas iniciativas, tendo em vista a mudança abrupta do cenário,
que projeta novas e complexas demandas sociais.
Partindo-se das realidades observadas do primeiro ano de pandemia para uma perspectiva futura,
entende-se que as metodologias empregadas pelo terceiro setor deverão sofrer ajustes. Por outro
lado, a capacidade da organização interagir com as famílias dos assistidos, passa da condição de
necessária para o "status" de fator crítico de sucesso, exatamente para que a leitura da organização,
em relação às necessidades dos assistidos, possa ser bem interpretada, para que a capacidade de
intervenção possa se concentrar muito mais em oficinas de curta duração, do que em programas
de média e longa duração.
Olhando o futuro, entende-se que os esforços do Recanto Esperança, deve-se concentrar em dois
eixos com forças de sustentação para dar harmonia aos esforços de atendimento à população
assistida, visto que as carências tendem a ganhar volume em função do cenário já descrito.
O primeiro eixo, vertical, pressupõe dar suporte as carências mais representativas das
comunidades vulneráveis em relação as faixas etárias, com as quais o Recanto desenvolve suas
atividades. Este eixo foca no apoio ao sistema educacional das crianças de 05 a 12 anos, através
de oficinas, desenvolvendo atividades de apoio educacional, assim como do acompanhamento
psicopedagógico; e também na introdução da oficina do empreender, onde se visa o atendimento
dos assistidos na faixa de 13 a 17 anos, com ferramentas para que os mesmos principiem de
atividades empreendedoras, com objetivo de incremento de geração de renda, sendo que nesta
fase seria recomendável a participação e extensão de certas atividades, inclusive para os pais e
responsáveis dos assistidos. Neste segmento, o Recanto Esperança, usando sua infraestrutura,
sua capilarização na comunidade e sua capacidade de desenvolver parcerias com a força voluntária
e com a iniciativa privada, daria formação generalista e específica instrumentalizando o participante
para geração de renda.
O segundo eixo, horizontal, pressupõe a continuidade das frentes de ações que tradicionalmente
o Recanto Esperança desenvolve atendendo os convênios públicos e a ODS 3, ODS 5, ODS 10,
ODS 12 e ODS 16, com foco nos temas ambientais, de diversidade, suporte a família, diminuição
das desigualdades.
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Integrando os dois eixos citados, o Recanto Esperança entende que a inserção digital dos seus
assistidos e famílias passa a ser, doravante, a ponte de ligação deles para com o acesso de
desenvolvimento social desejável. Neste sentido, essa ferramenta passa a ser crucial para a
instituição desenvolver e integrar todos os seus planos de ação.
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NOSSOS PARCEIROS EM 2020

Igreja Família Cristã
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2020 EM IMAGENS
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Curitiba, 07 de abril de 2021

Christopher Siemens Dyck
Presidente

