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A empresa Studio By Anderson é parceira da Casa Lar Luz do
Caminho, dando assitência e manutenção para os veículos da
Casa Lar. Presente a 5 anos no mercado, trabalhando com estética
automotiva, como espelhamento, polimento, higiênização,
suspensão, freio e troca de óleo. 
 

Endereço: Rua Intendente João 
Nunes Vieira, nº 570 - Ingleses 
Telefone: (48) 99135-1965

Presente à 20 anos no mercado, o Escritório de Contabilidade e
Administração de Condomínios é um grande parceiro da Casa Lar.
Atua no mercado auxiliando nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e
tributária. A empresa prestar serviços contábeis de qualidade e de
forma eficiente, levando conteúdos relevantes e seguros.
 

Endereço: Rod. João Gualberto Soares
n° 515 - Sala 06 - Ingleses do Rio Vermelho
Telefone: (48) 3324-1175 (48) 3324-0190

empresa solidária: studio by anderson empresa solidária:  scc contabilidade 
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Ações frente ao coronavírus: 
Nós da Casa Lar Luz do Caminho continuamos trabalhando incansavelmente em busca de parceiros para dar o melhor às Crianças e
Adolescentes que conosco moram. No momento todas essas atividades estão suspensas em função do Coronavírus. Essa situação
colocou à todos em isolamento social e em dificuldades financeiras, inclusive para honrar compromissos com folha de pagamento de
nossos funcionários, que representa mais da metade dos nossos compromissos financeiros. Esperamos que muitos ajudem mesmo
que com pouco, sem pesar para ninguém, pois sabemos que juntos transformarmos o POUCO EM SUFICIENTE para continuarmos
acolhendo com amor nossas Crianças e Adolescentes.

Em meio a pandemia, estamos todos em uma grande rede de solidariedade.



   Toda criança e adolescente tem direito a viver num ambiente que favoreça seu processo de      
 desenvolvimento “físico, mental, moral, espiritual, social” (Art. 3 do ECA) em ambiente seguro com
proteção e cuidado. Logo, quando o Acolhimento Institucional for necessário toda a equipe da Casa Lar
Luz do Caminho trabalha junto, com amor e profissionalismo, prestando cuidados de qualidade,
consoantes ao direitos e necessidade dos acolhidos.
       Nesse sentido, o Psicólogo é um dos profissionais da equipe e “trabalhará visando promover a saúde
e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer
formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, de acordo com seu
Código de Ética Profissional. O atendimento interdisciplinar à criança e adolescente se faz
compreendendo sua história de vida e focando em suas potencialidades. Assim, visto que são sujeitos que
já tiveram relações rompidas, contribuímos para o fortalecimento de sua autoestima, autonomia e
ressignificação das relações, acolhendo-os em diversos aspectos. 
     O trabalho junto aos cuidadores, através do apoio, acompanhamento e capacitação é fundamental,
pois eles que estão direta e constantemente em contato com as crianças, aplicando a Metodologia Pikler.
O atendimento psicossocial também é realizado com as famílias, de origem ou substituta, para que a
(re)construção dos vínculos se dê de forma mais harmoniosa possível, propiciando para que a nova
realidade da criança, após o desligamento dela da Casa Lar, seja mais saudável e feliz.
      Entre outras atividades, realizamos trabalho em conjunto com o Judiciário, Ministério Público e rede de
serviços do Sistema de Garantia de Direitos. Ou seja, é um trabalho ativo e amplo, cheio de possibilidades
de aprendizado. Assim como, nossos serviços contribuem para o desenvolvimento de cada criança que
passa pela Casa Lar, cada criança contribuiu para o desenvolvimento do nosso trabalho.         

 trabalho do Psicólogo na Casa Lar 

Alexandra - Psicóloga da
Casa Lar Luz do Caminho. 

      A Campanha Solidária ‘Amigos do Transporte’, dos cobradores e motoristas, com
apoio da Polícia Militar Rodoviária SC, da Rádio Felicidades, o radialista Zolar e
Elcinho da Rosca, reúne doações para famílias necessitadas no posto da Polícia
(PMRv) na SC-401 em Santo Antônio de Lisboa.
     No local está estacionado um ônibus convencional com uma  faixa anunciando o
recolhimento dos donativos e sendo montadas cestas básicas para a distribuição. As
doações são destinadas aos que mais precisam nesse momento de dificuldade. A
Casa Lar Luz do Caminho foi beneficiada e agradece as doações que foram recebidas.  
    Quem tiver a possibilidade de fazer essa doação, basta levar até o coletivo parado
na SC-401, (antigo pedágio). Os funcionários do setor de transportes também recebem
doações na garagem da empresa Canasvieiras que fica na Rodovia Francisco
Germano da Costa, 2970. 

Campanha ‘Amigos do Transporte’ 

     O Projeto Minha Infância fotografada tem o intuito de registrar momentos diversos da infância das
crianças e adolescentes, para que o período de acolhimento não seja uma página em branco, pois os
acolhidos passam momentos significativos na fase de acolhimento, como aniversários, os primeiros passos,
passeios divertidos, brincadeiras e interação social. 

PROJETO MINHA INFÂNCIA FOTOGRAFADA

      É um projeto de extrema importância, pois consiste em um projeto transversal que transpassa todos os outros projetos da Casa Lar
Luz do Caminho, uma vez que, são feitos registros fotográficos de todas as atividades realizadas pelas crianças. Essas lembranças são
levadas não somente na memória, mas registradas em imagens, cada acolhido leva consigo, no momento do desligamento institucional,
um álbum de recordação das histórias vivenciadas durante o acolhimento.
A Casa Lar Luz do Caminho agradece imensamente a Federação Catarinense de Basketball pela seleção do Projeto Minha Infância
Fotografada, destinando recursos para a compra de equipamentos profissionais e material para produção física e registro digital das
imagens. Seguimos desenvolvendo um trabalho de qualidade, e parceria como esta faz toda a diferença. Juntos somos mais fortes!


