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     As ações em que se decide contribuir para uma sociedade mais justa e para um
ambiente mais limpo constituem-se em responsabilidade social, pela relevância social
que produz benefício mútuo entre a empresa e a comunidade. Um grande exemplo de
responsabilidade social, com atuação em Santa Catarina, São Paulo e Salvador é a
Qualirede, uma empresa líder na gestão de saúde, com a qual temos a honra de fazer
parceria. A última parceria ocupou o nosso Ateliê de Arte, Costura e Artesanato, cujas
voluntárias, em home office, produziram 500 máscaras para serem usadas pelos
colaboradores da Qualirede. A empresa, além de adquirir um produto de excelente
qualidade, contribuiu, pagando um preço justo para que a receita obtida pelo Ateliê para
a manutenção da Casa Lar Luz do Caminho pudesse se manter. A pandemia, que
impôs a sociedade a quarentena, afastou não só as voluntárias, mas também as
clientes do nosso Ateliê. A encomenda da Qualirede permitiu o trabalho voluntário
home office e a receita no Ateliê, importante para a manutenção do acolhimento de
crianças e adolescentes vítimas de violências e negligências, morando no Lar em
medida protetiva. Além da parceria firmada na confecção das máscaras de tecido, a
Qualirede incluiu a Casa Lar Luz do Caminho como uma das instituições que serão
beneficiadas na primeira edição do seu show de talentos interno. A proposta é que os
próprios participantes do concurso - os colaboradores - sejam embaixadores das
instituições, fazendo divulgações e mobilizando suas redes de contatos para a
arrecadação de fundos. 
    A Casa Lar Luz do Caminho é a primeira instituição a ser beneficiada por meio dessa
rede de apoio. Essas não foram as únicas ações da Qualirede em benefício das
crianças e adolescentes que moram na Casa Lar Luz do Caminho, em cumprimento de
medida protetiva. É só mais uma e com certeza não será a última, pois empresa e
responsabilidade social tem sinônimo: QUALIREDE!

O Assistente Social tem como principal objetivo dentro do acolhimento, assegurar a proteção e contribuir com as crianças e
adolescentes em seu processo de desenvolvimento. Esse trabalho, vai muito além de ações de acompanhamento individual
dos acolhidos. Iniciamos a inclusão da família de origem na rede de serviços para garantir as seguranças de assistência
social, ainda incluímos o trabalho socioeducativos com essas famílias a fim de dar suporte no reestabelecimento dos
vínculos entre seus membros e ainda trabalhamos em forma de romper a cultura da violação de direitos como estabelece o
Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Juntamente com a Metodologia Pikler, o trabalho desenvolve-se de
forma interdisciplinar, compondo a Equipe Técnica com Psicólogo, Arteterapeuta, Assistente Social e Educador.  No trabalho
em equipe, buscamos sempre traçar estratégias para os atendimentos aos acolhidos, garantido todos os direitos previstos no
ECA. Dentro da Política de Assistência Social, faz-se necessário destacar a proteção social especial de alta complexidade,
em especial o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em situação de risco social que deve
garantir proteção integral a esse segmento (BRASIL, 2004), mas também se reavalia a reintegração familiar, quando
possível, demandando para os profissionais um trabalho social com a família de origem ou extensa. Por fim, desde a
chegada na instituição, o profissional juntamente com a Equipe, busca compreender as demandas que esse acolhido traz
consigo. Iniciamos o trabalhamos de proteção e garantia de direitos potencializando todos nossos acolhidos, a não desistir
de seus sonhos, que serão sempre capazes de voar e fazer um novo recomeço. Ninguém ficará aqui para sempre, enquanto
estiver aqui, nós cuidaremos de você! Assegurando todo amor, carinho, proteção. 

O papel do Assistente Social, em uma Instituição de Acolhimento Casa Lar Luz do Caminho.
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QUALIREDE: UM EXEMPLO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

“No cenário mundial
contemporâneo percebe-se o

processar de inúmeras
transformações de ordem

econômica, política, social e
cultural que, por sua vez, se

adaptam aos novos modelos de
relações entre instituições e
mercados, organizações e

sociedade. No âmbito das atuais
tendências de relacionamento,
verifica-se a aproximação dos
interesses das organizações e
os da sociedade resultar em

esforços múltiplos para o
cumprimento de objetivos

compartilhados” 
(extraído do portal Wikipédia)

Daiane Micheli Jaroseski Moresco 

CRESS 8438/SC

Assistente Social

Casa Lar Luz do Caminho



Acesse o site: 

Reserve o seu número.
Efetue o pagamento no valor da cota R$150,00 

                     QUER PARTICIPAR?   

WWW.RIFANDOS.ME/RIFASPAULO/TOYOTA-HILUX-SW4

(Não se esqueça de enviar o comprovante de pagamento ao Administrador, essa é a
sua garantia de participação no sorteio)
                      COMO FUNCIONA? 
O sorteio será pela Loteria Federal, ao fim da venda de todos os números. O resultado
poderá ser consultado no site da Caixa Econõmica Federal ou solicitado em qualquer
lotérica. Quer participar? Não perca tempo, você estará apoiando uma causa. 

Receba o seu Número da Sorte. 

Neste mês de maio estamos realizando a Ação
entre Amigos online para concorrer a uma bicicleta
ergométrica. O sorteio será realizado no dia: 29/05.
O valor dos bilhetes são de R$20,00. Para participar
é só fazer o despósito do valor em uma das contas
da Casa Lar Luz do Caminho. 

CNPJ: 12.187.675/0001-70

                                                        

Envie o comprovante de pagamento para o
número de whatssap:  (48) 8805-1644 

 Esperamos muito que muitos ajudem mesmo que
com pouco, sem pesar para ninguém, pois
sabemos que juntos transformamos o POUCO EM
SUFICIENTE para continuarmos acolhendo com
amor nossas Crianças e Adolescentes.

compra solidária
www.vivianyamorim.com.br 

Neste mês de maio realizamos a rifa online beneficente para concorrer
um lindo relógio GUESS. O valor dos bilhetes foram de R$20,00 e
tivemos a participação de quase 150 pessoas. 
O sorteio foi realizado no dia 10/05 no dia das mães, foi o número 60
sorteado e a ganhadora deste lindo relógio foi a  Eliani Bertoncini
Andrade.  Ela comemorou dizendo “Estou muito feliz! Nossa que
relógio mais lindo! Me envia próxima rifa quero participar e divulgar”.
Agradecemos a participação de todos e parabenizamos  a ganhadora. 

Precisamos cuidar uns dos outros - todos
seguros, cada um em sua casa. Faz parte
das essências Viviany Amorim cuidar com
carinho, do afeto aos pequenos detalhes.
Participe da Ação Ajudar Vale Ouro.
Durante o isolamento social, a cada
R$500 em compras, doaremos uma cesta
básica para a Casa Lar Luz do
Caminho.⠀Uma nobre causa para manter
este lindo projeto vivo, levando sorrisos e
esperança para quem tanto precisa.
Participe, ajude!
✨𝘈𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘭𝘰 𝘴𝘪𝘵𝘦, 𝘪𝘯𝘣𝘰𝘹 𝘰𝘶 𝘞𝘩𝘢𝘵𝘴
𝘷𝘰𝘤𝘦 ̂ 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘣𝘦𝘳𝘢 ́𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤�̧��̃�𝘴 𝘴𝘰𝘣𝘳𝘦 𝘢𝘴
𝘥𝘰𝘢𝘤�̧��̃�𝘴 𝘨𝘦𝘳𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮 𝘰 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳 𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘢
𝘫𝘰𝘪𝘢.✨

www.vivianyamOrim.com.br

Nós da Casa Lar Luz do Caminho continuamos trabalhando incansavelmente para dar o melhor às Crianças e Adolescentes que conosco moram. Quase
80% das nossas receitas vem de vendas de brechó, artesanato, livros, camisetas, canecas e de eventos. Todas essas atividades estão suspensas em
função do Corona vírus. Essa situação nos colocou em dificuldades financeiras, inclusive para honrar compromissos com folha de pagamento, que
representa mais da metade dos nossos compromissos financeiros. É bem função dessa realidade que estamos tendo que criar outras oportunidades de
nossos colaboradores nos ajudar. Entre elas:

    "Neste Dia das Mães que tal dar um presente
com amor e propósito? Afinal, proteger e cuidar

são as formas mais belas de amar." ❤
Em parceria com as lojas Petit Bouquet e Helga
Helena Bijoux, comprando um lindo buquê de
flores by Petit Buquê mais uma bijoux exclusiva
da nova coleção Flores & Amores da designer
Helga Helena você ajuda a reescrever o futuro
das crianças acolhidas pela Casa Lar Luz do
Caminho. A cada compra de um combo-presente
(1 buquê + 1 bijoux) são doados 4 kg de alimentos 

AÇÃO ENTRE AMIGOS Toyota Hilux RIFA BENEFICENTE -  relógio GUESS

PRESENTE SOLIDÁRIO  
Petit Bouquet & helga helena bijoux

ações sociais no período de QUARENTENA 

Banco do Brasil
Ag: 3077-5
C.c: 106.508-4

Caixa Econômica Federal
Ag: 1638
C.c: 1263-3
Operação: 003

Com o intuito de ajudar o próximo, uma parte
do valor arrecadado será revertido para duas
instituições, uma delas é a Casa Lar Luz do
Caminho, onde moram crianças vítimas de
violência e/ou negligência.

Registro da
entrega dos
alimentos.

Agradecemos
a todos que

colaboraram❤

AÇÃO ENTRE AMIGOS 


