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Confira nosso cronograma :

31/08  - mutirão

17/08- Curso Metodologia Pikler

08/09 - evento de massas e Molhos 

10/11 - Festival primavera Luz do Caminho

FACEBOOK: /CASALARLUZDOCAMINHO 
SITE: WWW.CASALARLUZDOCAMINHO.ORG         
      WWW.CASALAR.ORG
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING: 
       MONIQUE CRISTINA GELSLEUCHTER 
 

Massas  e  Molhos 08
SETEMBRO

curso  de bordado curso  pikler  

Venha participar do evento beneficente da Casa Lar Luz do Caminho,
no dia 08 de Setembro DOMINGO a partir das 12:30 horas na Sede da
Associação Catarinense do Ministério Público, localizado na rua
Apostolo Paschoal n 2242 em  Canasvieiras .
O evento pretende arrecadar recursos para a manutenção da Casa
Lar Luz do Caminho, esta organização não governamental – ONG,
que tem como objetivo acolher crianças e adolescentes que tiveram
seus direitos violados, para delas cuidar integralmente e promover
suas potencialidades psicológicas, físicas e sociais.
Garanta já o seu ingresso, eles estarão sendo vendidos pelos
voluntários ou na Casa Lar Luz do Caminho  ao preço de R$ 30,00 por
pessoa.
Telefones:  (048) 3206-9519 /  (048) 99632-4260
(048) 98447-7176  /  (048) 98861-9887
Endereço : Serv. Água Marinha,88 Ingleses—Florianópolis
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MARÇO  2019 

Prêmio 

IV CONGRESSO CATARINENSE DE ALEITAMENTO MATERNO
   Nos dias 10 e 11 de julho no Auditório Deputada Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de
Florianópolis acomteceu o  IV CONGRESSO CATARINENSE DE ALEITAMENTO MATERNO. O evento
teve como público alvo, profissionais de saúde dos municípios do estado de Santa Catarina, usuários do
SUS envolvidos com as políticas públicas relativas à amamentação e à saúde da mulher e a população em
geral. Alguns dos temas das palestras e workshops foram: Aleitamento Materno; Licença-maternidade;
Políticas Públicas; Leis trabalhistas; Direitos, Creche; Saúde da Mulher; Equipamentos Sociais. O objetivo
do evento foi de conscientizar a população sobre as políticas públicas relacionadas ao aleitamento
materno (Agosto Dourado Lei 16.906/2016), atualizar os profissionais de saúde sobre o aleitamento
materno nos diferentes níveis de complexidade da Rede de Atenção à Saúde. Discutir temas especiais em
aleitamento materno, as políticas públicas voltadas para a promoção do aleitamento materno, assim como
verificar a eficácia de sua aplicabilidade nos equipamentos sociais à luz das leis trabalhistas e aleitamento:
Licença-maternidade, Prorrogação da Licença-maternidade, Direitos de amamentar durante a jornada de
trabalho e Garantia de creche para o bebê.

  
 
 

   A Casa Lar Luz do Caminho foi convidada para participar
do evento e expor seus produtos e livros. Agradecemos
pela oportunidade de participar e apoiar este evento.
  O “Agosto Dourado”, mês que já é símbolo da luta de
muitos pelo incentivo à amamentação, e o dourado,
confirmando o seu padrão ouro de qualidade.

No dia 18 de julho, em comemoração ao aniversário de 35 anos da ADVB/SC - Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing de Santa Catarina, a entidade promoveu a cerimônia de entrega do Prêmio Empresa
Cidadã. O prêmio, é um incentivo à promoção de projetos sociais. Foram 15 empresas escolhidas em três
categorias: Preservação Ambiental, Participação Comunitária e Desenvolvimento Cultural. Durante a
cerimônia além da entrega dos troféus aos vencedores, a Casa Lar Luz do Camiinho esteve presente no
evento como convidada que foi agraciada pelos projetos sociais de empresas ganhadoras. 
Agradecemos a oportunidade de promoverem atitudes sociais e estimularem a iniciativa dessas ações.
 

Minha festinha de aniversário
   Comemoração de um aniversário é uma data muito importante, mas as vezes,
muitas crianças que vivem na Casa Lar, não tiveram esta oportunidade de
comemoração. Por isso temos o Projeto Minha Festinha de Aniversário, neste
projeto realizamos as festinhas de aniversários das crianças acolhidas.  Este
projeto é coordenado pela equipe técnica da Casa Lar e é executado pelo Grupo
Escoteiro do Ar Hercílio Luz,   que organizam a festinha, desde convites,
decoração, alimentação, até a limpeza do local após a festa.  Os principais
objetivos são proporcionar um aniversário especial e fazer com que as crianças
continuem celebrando sua vida,  com momentos lúdicos e de confraternização,
além de proporcionar o convívio comunitário. Nas festinhas de aniversários
recebemos muitos ex acolhido com suas familias, e é sempre uma alegria poder
reencontra-los felizes e realizados. Agradecemos ao Grupo Escoteiro do Ar
Hercilio Luz e todos os envolvidos neste projeto Minha Festinha de Aniversário.


