Projeto Abraçar
Relatório 2019
Instituto Luterano de Assistência Social

Introdução
O Projeto Abraçar foi criado no intuito de gerar aproximação do ILAS e CELML com as famílias
atendidas com a distribuição de cestas básicas pela Diaconia Social da CELML.
Seu objetivo principal é estabelecer e fortalecer os vínculos entre as famílias atendidas e os membros
da Congregação e do ILAS.
Este fortalecimento se dá por meio de atividades de convivência, de capacitação e de formação cristã.
O acolher também possibilita fortalecer o sentimento de pertencimento, de valorização de cada
indivíduo como um ser criado e amado por Deus e por seu próximo.
Com a impossibilidade de implantar o Projeto Apreender no ano de 2019, o Projeto Abraçar também
se apresentou como forma de preparar o caminho para a realização do Projeto Apreender, uma vez
que os públicos alvos e as atividades dos dois projetos apresentam certa similaridade.
Eventos
Durante o ano de 2019 foram realizados 09 (nove) eventos do Projeto Abraçar:
DATA
06 abr
04 mai
01 jun
06 jul
03 ago
07 set
05 out
02 nov
07 dez

TEMA
PALESTRANTE/OFICINEIRO PARTICIPANTES*
Saúde Bucal
Dra Erica Souza
33
Oficina de Recicláveis (pet)
Doralice Moreira
43
Oficina de Recicláveis (galão)
Doralice Moreira
45
Oficina de recicláveis (brinquedos)
Doralice Moreira
42
Cachecol de lã
Cléssia Nunes Possidonio
43
Nutrição e Higiene
Dra Jéssica Rodrigues Vieira
39
Especial Dia das Crianças
---61
Direito Cidadão
Dr Victor Fagundes
44
Oficina de Feltro
Sarah Mato Magalhães
39

CUSTO**
R$ 177,80
R$ 134,78
R$ 257,73
R$ 57,00
R$ 309,64
R$ 124,17
R$ 310,46
***
***

* Contagem realizada com base nas fotos dos eventos. Pode haver diferença em relação ao número real de participantes.
Refere-se ao somatório de todos os presentes (público alvo + voluntários + Diretoria ILAS).
** Os custos consideram as notas fiscais das compras efetivadas. Não computadas projeções de custos de
hora/voluntários, de água e luz, ou de valores de doações materiais (oficinas e Escola Bíblica).
*** Nos meses de novembro e dezembro não houve custo com a realização dos eventos pois todo o material utilizado
foi recebido em doação.

Perfil dos Beneficiários
O Projeto Abraçar foi desenhado para atender às 10 (dez) famílias da Diaconia Social, em um total de
53 (cinquenta e três) pessoas ao final de 2019. Destas, 30 (trinta) são menores de 18 anos.
As famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social, tendo baixa escolaridade e quase
nenhuma renda, subsistindo de “bicos” e auxílio do Governo (Bolsa Família) ou de outras entidades
(cestas básicas).
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Estrutura dos eventos
Ocorrendo sempre no primeiro sábado de cada mês, de 14h às 16h, e à exceção do Especial do Dia
das Crianças, cada evento/encontro acontece concomitante à atividade da Diaconia Social, e foram
assim organizados:
• Devoção (pastor da CELML)
• Oficina ou palestra/roda de diálogo
• Escola Bíblica
• Jogos e brincadeiras
• Lanche
• Entrega de cestas (Diaconia da CELML)
No dia 10 de outubro foi preparado um evento especial em comemoração ao Dia das Crianças. Não
houve o momento de oficina/palestra, mas as mães foram convidadas a interagir e participar
ativamente das atividades preparadas para as crianças. Foram alugados pula-pula e piscina de bolinha
e os jovens trouxeram diversas atividades. Cada criança recebeu um presente da Diaconia Social da
CELML.
Voluntários
Todas as oficinas, palestras e a roda de diálogo foram ministradas por voluntários.
A Escola Bíblica para as crianças contou com a professora Cecília de Sousa, que de bom grado doou
seu tempo e material utilizado.
Os lanches foram preparados e servidos pelo Departamento de Servas da CELML.
As atividades de lazer e jogos foram coordenados e conduzidos pela JELML (departamento de jovens
da CELML).
Manutenção financeira do Projeto
Até 02 de agosto, os custos com os eventos do Projeto Abraçar saíram diretamente do caixa do ILAS.
A partir de 03 de agosto, o Departamento de Servas iniciou atividades ligadas ao Programa Desafio
LSLB (Liga de Servas Luteranas do Brasil), que consiste em realizar ações voltadas à ação social.
As servas da CELML escolheram realizar atividades de culinária, onde servas ensinavam receitas em
aulas para as servas do departamento. Bolo no pote, pães, cucas, pizzas, biscoitos natalinos, foram
algumas das gostosuras ensinadas.
As aulas aconteciam no primeiro sábado pela manhã, e o produto das aulas servido como lanche para
os participantes dos eventos. O excedente vendido no domingo após o culto aos membros da CELML,
sendo o valor arrecadado doado ao ILAS para uso no Projeto Abraçar.
Os valores gastos e recebidos estão discriminados em tabela ao final deste relatório.
Avaliação
Pelo acompanhamento e observação efetuados pelo ILAS durante os eventos, percebeu-se que
efetivamente o Projeto Abraçar conseguiu estreitar o relacionamento das famílias atendidas pela
Diaconia Social da CELML e os membros da CELML, ainda que não tenham sido criados e trabalhados
indicadores de controle para o Projeto.
A participação dos Departamentos de Servas, Jovens e Escola Bíblica da CEML foram marcantes e
fundamentais para o sucesso do Projeto Abraçar. A eles toda a nossa gratidão.
Para o próximo estágio do Projeto sentimos a necessidade da criação de um modelo de relatório que
possa registrar com mais detalhes cada evento realizado, por exemplo, nomear/especificar a equipe
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responsável por cada atividade, indicar o quantitativo na participação do público alvo com o número
de adultos/adolescentes/crianças, inclusive com o controle da participação individual (chamada),
descrição das atividades realizadas (texto da devoção e Escola Bíblica, tema da oficina/palestra,
lanche servido).
Este relatório trará uma melhor visualização dos números produzidos pelo Projeto Abraçar,
subsidiando tomada de decisão quanto à necessidade de ajustes.
Necessário, também, a elaboração de indicadores de qualidade que possam indicar a efetividade e
eficácia do Projeto.
Registro Fotográfico
As fotos de cada edição estão disponíveis no endereço https://www.flickr.com/photos/ilasdf/albums
OBS: Autorização de uso de imagem e vídeo foram assinados pelos participantes do Projeto Abraçar (das crianças consta
assinatura do responsável legal).
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