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      No mês de agosto a Casa Lar Luz do Caminho recebeu a turma do Curso de Capacitação para Cuidadores
Terapêuticos do Instituto Guga Kuerten. 
      A Casa Lar acolheu com muito carinho o grupo e segundo a cuidadora terapêutica Sandra Fonseca Nicolau,
coube ao seu grupo a feliz experiência de constatar de perto a rica experiência que aqui se vive e o que
acontece no âmbito de transformação na vida das crianças e bebês que por aqui  passam.  "Nossas duas
últimas aulas foram dedicadas à apresentação dos trabalhos e relatórios. Finalizando a exposição o nosso
trabalho foi coroado com a apresentação de dois vídeos referentes à inspiração fundacional e dos bebês em
fase de abstinência. Foi emocionante e profundo através de todos os  trabalhos termos a oportunidade  de
conhecer e enriquecer-nos com o projeto inspirador de cada fundação". 
       No dia 31.10.18 finalizaram o curso e com a formatura concluíram mais uma etapa de suas vidas. Fica aqui
registrado o discurso de agradecimento da cuidadora terapêutica Sandra Fonseca Nicolau: 
       "Este sonho envolve pessoas e pessoas merecem ser reconhecidas nestes momento. Em nome de meus
colegas venho agradecer à todas as Instituições e à Casa Lar Luz dos Caminho na pessoa de seus
responsáveis e demais colaboradores por abrir as portas para  todos nós. Essas visitas nos causaram grande
admiração e incentivo pessoal. Agradecemos ao tenista Guga Kuerten sempre envolvido em obras sociais por
nos oportunizar esta belíssima formação profissional e humana. Agradecemos à Família Kuerten;  Dona Alice
Kuerten  Presidente e responsável por este projeto de preparar profissionais qualificados que possam atuar na
inclusão de pessoas que necessitam de cuidados especiais. Agradecemos ao IGK, aos coordenadores,
colaboradores, patrocinadores e professores toda dedicação, assistência e amizade. Aos colegas, votos de
sucesso em nossa nobre missão de Cuidadores Terapêuticos. GRATIDÃO!" 

 INSTITUTO GUGA KURTEN

 NÓS DA CASA LAR LUZ DO CAMINHO QUE AGRADECEMOS TODO O CARINHO E ATENÇÃO DEDICADOS ÀS NOSSAS CRIANÇAS, SÃO
EXPERIENCIAS COMO ESTA QUE FAZEM A DIFERENÇA.  PARABÉNS A TODOS OS FORMANDOS POR ESTA CONQUISTA E DESEJAMOS
MUITO SUCESSO A CADA PROFISSIONAL QUE NOS PROPORCIONARAM RICAS EXPERIÊNCIAS. 



 O projeto alimento com carinho recebeu as estagiárias Manoela Dittgen e Laís Smeha, orientadas pela
nutricionista Vanessa Meurer, durante no período de 17/08 a 07/12.  O intuito do projeto é introduzir hábitos
alimentares saudáveis, tendo em vista que a alimentação infantil necessita ser balanceada e adequada,
pois existe uma demanda de nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento físico e cognitivo
das crianças, e é na infância que construímos nossos hábitos alimentares. 
As estudantes do curso de nutrição do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina realizaram atividades
que envolveram as crianças no preparo de receitas nutritivas e saudáveis, onde ofereceram maneiras
diversificadas de preparo dos alimentos. Dessa forma, as crianças experimentaram de forma lúdica e
divertida alimentos preparados com carinho. Ao final do estágio as orientandas da professora Vanessa
Meurer, que acompanhou todas as atividades desenvolvidas pelas alunas, nos presentearam com um livro
de receitas contendo todas as receitas preparadas nas atividades.

PROJETO ALIMENTO COM CARINHO

Neste mês de dezembro, a Casa Lar concluiu mais uma parceria com a Universidade
do Estado de Santa Catarina -UDESC. Desde o mês de Agosto/2018, cinco alunos da
Disciplina de Gestão de Organizações do Terceiro Setor ministrada pela professora
Aghata Gonsalves no Curso de Administração Pública trabalharam em mais um Projeto
Solidário com a Casa Lar, que já foi beneficiada pelo projeto em 2018.1.
Desta vez o resultado do envolvimento e parceria foi o lançamento do Prof. Maurício e
seu amigo Pikler, personagens desenvolvidos pelo grupo (Gabriel Mendonça de Faria,
Jean Martins Friedrich, João Victor Hoffmann, Matheus Pimentel e Paloma Guerra)
para impulsionar á venda dos livros produzidos pela Drª Ana Lucia Schimidt Tirloni,
médica pediatra, homeopata, escritora e voluntária na Casa Lar.
 Além dos personagens, o grupo ainda contribuiu com alterações no layout do site da
Casa e na confecção de banner e postagens para promoção e venda dos livros.
Venha conferir: www.casalarluzdocaminho.org

PROJETO TREVO SOLIDÁRIO


