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Olhar para essa história em seus múltiplos aspectos é uma alegria. No aspecto envolvimento, saímos de um número
de 14 envolvidos para mais de 400 pessoas hoje, entre voluntários e associados. Para organizar esse volume de
voluntários a Casa Lar Luz do Caminho os dividiu em dois grupos: Voluntários Casa Lar e Voluntários Pikler.
Os Voluntários Casa Lar não atuam diretamente com os acolhidos, porém sua atividade impacta em muito nos
mesmos e na instituição como um todo. Seu papel é direcionado para atividades rotineiras nos mais diversos
setores, tais como: administrativo (captação de recursos, almoxarifado, apoio em campanhas, cuidado com
patrimônio entre outros), operacional (lavanderia, cozinha, motorista e limpeza), manutenção (encanador,
marcenaria, hidráulica, alvenaria, eletricistas, técnicos em informática, entre outros) e atividades esporádicas como
eventos e mutirões.
Os Voluntários Pikler atuam diretamente com as Crianças e Adolescentes acolhidas por meio dos projetos de
intervenção e obrigatoriamente fizeram o Curso de Formação Princípios da Metodologia Pikler (oferecido
periodicamente pela Casa).

 É com muito prazer que escrevo para comemorar os primeiros 10 anos da Casa Lar Luz do Caminho, e ao fazê-lo
somos forçados a olhar para traz e visitar essa história, história de lutas coletivas e de conquistas múltiplas. O
primeiro momento da Instituição foi em 08 de janeiro de 2010, quando um grupo de pessoas  iniciava, em regime de
mutirão em trabalho voluntário, as reformas nas instalações físicas que acabávamos de receber em comodato por
10 anos onde o Projeto de Acolhimento das Crianças seria instalada. Foi também em janeiro que um grupo
começou a se reunir para elaborar o Estatuto, o Regimento Interno, o Projeto Político Pedagógico para a fundação
da Entidade, que se deu em Assembleia de Fundação no dia 22/05/2010, onde 14 amigos subscreveram a ata de
fundação. Nem todos ainda estão entre nós, mas continuam em nossas memórias e estão gravados na história da
Casa Lar Luz do Caminho.
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DEZ ANOS DE CASA LAR LUZ DO CAMINHO (22/05/2010 – 22/05/2020)

por Maurício Aurélio dos Santos  - Presidente da Casa Lar Luz do Caminho 

Ainda dentro do Sub-Eixo Autonomia, temos o Projeto de criação da Editora Luz do Caminho, que vai permitir
profissionalizar a edição dos livros infantis que temos editado, cujos direitos autorais são doados por dois autores. A Dra.
Ana Lúcia Schmidt Tirloni, médica pediatra e homeopata, cuja coleção está no quarto volume, e o professor Filipe Gattino
Nogueira, pai adotivo, que lançou em 2019 seu primeiro livro com renda doada para a Casa Lar Luz do Caminho.
Como podem ver, são muitas conquistas, mas muito ainda se tem por fazer. O combustível que move tantas pessoas
entorno da Casa Lar Luz do Caminho é sem dúvida o resultado alcançado, materializado nos abraços e sorrisos das
Crianças e Adolescentes beneficiados pela instituição.

 

No Eixo 1 – Acolhimento, ampliação do número de vagas de 10 para 18 e a ampliação da faixa etária.

No Eixo 2 - Autonomia, cujo objetivo é a busca da autonomia financeira da Casa Lar Luz do Caminho,

Energias Renováveis, que busca, respeitando o meio ambiente, reduzir despesas fixas com energia elétrica e
abastecimento de água;

 Estamos com implantação gradual e a meta é alcançar os objetivos até 2023.

Já implantamos algumas estratégias (projetos) e a meta é alcançar os objetivos até 2025.

a) Produção de energia elétrica fotovoltaica. A primeira etapa foi implantada em 2016 com recursos da
Fundação Banco do Brasil;
b) Aquecimento solar de água. 
c) Aproveitamento de água da chuva. 
Todos os projetos estão prontos aguardando edital onde possam ser contemplados.

Implementando Alternativas que busca criar receitas para a manutenção do acolhimento:

Em 2016, com o apoio do Curso de Administração Pública da UDESC e com o Instituto Comunitário da Grande
Florianópolis – Icom, fizemos um excelente diagnóstico da situação e construímos nosso Planejamento Estratégico,
definindo dois eixos de ação: o acolhimento e a autonomia.

a) Brechó  transformado em atividade permanente (implantado em março de 2017 com recursos de vários
pequenos doadores). Em 2018 o Brechó foi nossa principal fonte de recursos. Hoje passa por pequenas
reestruturações para voltar a ter grande importância.
b) Ateliê de Arte, Costura e Artesanato implantado em novembro de 2018 com recursos de vários
pequenos doadores.

Além desses dois projetos já implantado, demos início a implantação do Projeto Padaria & Café Pão de Amor,
cuja inauguração vai se dá ainda em 2020. Aguardando editais que possam financiar sua implantação temos ainda
no Sub-Eixo Autonomia os seguintes projetos: Oficina de Recuperação de Móveis; Hospital de Brinquedos; Oficina
de Conserto de Calçados; Brechó móvel; Construção de Espaço Eventos, Construção Colônia de Férias e Fins de
Semana e Construção da República da Terceira Idade, todos projetados para serem implantados em nosso terreno
na Barra do Sambaqui.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CASA LAR LUZ DO CAMINHO



por Maurício Aurélio dos Santos  - Presidente da Casa Lar Luz do Caminho 

No aspecto inserção social e reconhecimento a Casa Lar Luz do Caminho ocupou espaço na
mídia nacional, estadual e local, tanto em meios de comunicação impresso, radiofônico, como na
mídia televisiva, tendo participado em dois programas de grande audiência nacional, várias
participações em programas de rádio e alguns materiais de jornal, tendo ocupado página central em
edição de domingo do maior jornal do Estado. Tudo isso, alicerçado num trabalho sério e
competente, levou à conquistas de três prêmios: em 2014 recebemos dois Prêmios, um da
Fundação Banco do Brasil – Prêmio Valores do Brasil, e a Medalha João Paulo II, da Câmara de
Vereadores de Florianópolis, pelos relevantes serviços prestados pela Entidade para a cidade em
defesa da infância; em 2016 a instituição recebeu o prêmio Brazil Partner Ship Summit pelo
excelente trabalho realizado em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na
comunidade; e em 2019 a Fundação do Banco do Brasil certificou a Casa Lar Luz do Caminho por
ser autora de uma Tecnologia Social, o Projeto Berço Coletivo, que consiste em um berço
construído a partir de uma cama beliche de ferro, com laterais em madeira, utilizado para diminuir o
sofrimento daqueles recém-nascidos, filhos de usuários de drogas, que vem ao mundo com o vício
adquirido durante a gestação e que sofrem da Síndrome de Abstinência. A Tecnologia Social em
questão, permite o contato entre os recém-nascidos, diminuindo em muito as crises de abstinência.
Outra inovação social da Casa Lar Luz do Caminho é o Motor Baby, único carro do mundo
especializado no transporte de recém-nascidos e crianças pequenas. Além de duas tecnologias
sociais criadas pela Instituição, também criamos 21 pontos de inovação social.

No aspecto cuidado podemos dizer que partimos inicialmente da atenção direta às Crianças, em
seus aspectos de alimentação, higiene, saúde e educação e ampliamos, na medida em que íamos
ampliando a faixa etária dos acolhidos (que inicialmente era de zero a dois anos) para os aspectos
de lazer, esporte e cultura, numa ação mais completa e coordenada. Para isso fomos
implementando os Projetos de Intervenção com os Acolhidos, envolvendo ainda mais pessoas. Em
2019 já eram 15 projetos: Projeto Hora de Brincar, Projeto Arteterapia, Projeto Minha Infância
Fotografada, Projeto Alimento com Carinho, Projeto Acompanhamento Escolar, Projeto Peixinho
Feliz, Projeto Minha Festinha de Aniversário, Projeto Hoje é Dia de Visita, Projeto Passear é
Alegria, Projeto Domingo em Família, Projeto Equoterapia, Projeto Hora da Leitura, Yoga, Arte e
Artesanato, e Apadrinhamento afetivo e apoio financeiro.

No aspecto material, iniciamos sem um centavo no caixa, numa instalação cedida em comodato,
sem um único berço sequer e abrimos a Casa ao serviço de acolhimento 15 meses depois com ela
toda organizada, muito bem pintada e completamente mobiliada. O mais bonito, que muito me
orgulha: tudo fora doado pelas pessoas que iam se envolvendo na causa. Toda a mobília era
usada, mas fora reformada e pintada na Casa por voluntários. Hoje a Casa Lar Luz do Caminho
está instalada em sede própria, adquirida com recursos doados por parceiros para esse fim e mais
uma área na Barra do Sambaqui, adquirido por doação, onde será instalada ações do Projeto
Espaço Autonomia e o Projeto Colônia de Férias, espaço de lazer para as Crianças acolhidas e
para atender a comunidade nas férias escolares.

No aspecto acolhimento iniciamos atendendo Crianças de zero a dois anos. Alguns anos depois
obtivemos mais uma área em comodato (hoje incorporada ao patrimônio da Instituição) e podemos
ampliar a faixa etária para até cinco anos. Em 2019 ampliamos a faixa etária acolhendo nosso
primeiro adolescente de 14 anos. Os três primeiros moradores da Casa Lar Luz do Caminho
chegaram dia 30/08/2011. De lá para cá já foram acolhidos 178 Crianças e Adolescentes, que
receberam aqui amor e cuidados, que resultaram na ampliação da Família Luz do Caminho, pois
quase todos os pais adotivos são parceiros da Instituição e muitos pais biológicos são gratos ao
trabalho que realizamos com seus filhos enquanto estiveram por aqui.

No aspecto recursos humanos, iniciamos com 7 colaboradores. Não tínhamos ninguém no
administrativo e a equipe técnica era composta apenas pela assistente social. Hoje temos 18
colaboradores, responsáveis pelas mais diversas áreas da Casa Lar Luz do Caminho. Temos a
honra de sermos a única instituição de acolhimento do Brasil que possui uma arteterapeuta com
formação no seu quadro de colaboradores.

No aspecto financeiro (maior desafio de qualquer Organização da Sociedade Civil), fomos
ampliando nossas fontes de receita na mesma medida em que o poder público foi fechando as
portas e que o Fundo da Infância e do Adolescente foi construindo obstáculos para que possamos
acessar os recursos que nós mesmo captamos através de isenção fiscal. Continua sendo fonte de
renda importante a contribuição dos associados, os eventos (almoços solidários), as doações em
produtos e em dinheiro e o convênio com a Prefeitura Municipal de Florianópolis.

A S P E C T O S  D A  C A S A  L A R  L U Z  D O  C A M I N H O  
DEZ ANOS DE CASA LAR LUZ DO CAMINHO 

Lembrando o sociólogo Betinho, para quem “Solidariedade não se agradece. Comemora-se”,
Estou aqui comemorando com nossos associados, voluntários, parceiros e colaboradores: AVE!!!


