QUE OS SENTIMENTOS DE PAZ, AMOR E FRATERNIDADE QUE O ESPIRITO DE NATAL
NOS TRAZ SE ESTENDAM A TODOS OS DIAS DE 2013.
Feliz início de ano a todos vocês!
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MISSÃO da ASSOCIAÇAO CASA DO PAI
 Proporcionar meios para que crianças desamparadas se tornem cidadãos participantes
1.

Novas MUDANÇAS - Projetos e atividades

•

Em final de novembro, tínhamos informado que a Marta, a nova assistente social da Casa do Pai, iniciaria seu trabalho na Casa
do Pai, porém devido um projeto bem particular – a adoção de duas lindas criancinhas, ela precisou nos deixar. No seu lugar,
iniciou a Fernanda. SEJA BEM VINDA, Fernanda!

•

Também foi dado inicio ao projeto de apoio às famílias (Projeto Crescer em Família) com uma equipe formada especialmente
para este fim. Sejam bem vindas: Silda (psicóloga) e Josiane (psicopedagoga), mais a Stephanny (assistente social) que junto
com a Fernanda darão andamento a este projeto como mencionado anteriormente.

2. ATIVIDADES DE FÉRIAS
Este ano, a equipe e o Sr. Fernando coordenarão as atividades de férias das crianças – cinema, passeios, ateliers, colônia de férias,
etc. Se vocês têm interesse de realizar alguma atividade neste mês, entrem em contato com ele por e-mail: acasadopai@gmail.com

3.

Para o ANDERSON,
ANDERSON que no dia 10 JANEIRO fez 12 anos.

4. DESTINAÇAO DE SEU IMPOSTO DE RENDA (devido)
Agradecemos a todos que fizeram sua DOAÇÃO do IR devido (pessoa física e pessoa jurídica) para o Projeto de Manutenção das
Casas Lares (2012-2013) – para este projeto, a contribuição superou todas as expectativas! O valor a mais será repassado para o
novo projeto 2013-2014.

A Casa do Pai agradece a TODOS OS DOADORES! MUITO OBRIGADA!
5.

DOAÇÕES para o BAZAR DE USADOS , aceitamos :

•
•
•
•

Roupas em geral e sapatos;
Utensílios de cozinha: potes plásticos, panelas usadas, copos, talheres, pratos, tigelas, etc.
Brinquedos usados.
Eletrônicos antigos, mas em bom funcionamento.

•

Qualquer objeto que possa ser utilizado ou vendido! Nada é perdido, tudo é utilizado (se está em bom estado, é claro!)

6.

PRATIQUE SOLIDARIEDADE
Todo mundo de um jeito ou de outro quer um mundo melhor.
E todo mundo pode, de fato, ajudar a construir esse mundo.
Para isso, basta apenas um pouquinho dessa coisa tão bonita e tão humana chamada

solidariedade.
Você pode acreditar: a solidariedade tem um poder mágico!
Ela é capaz de transformar a vida de quem a pratica e de quem a recebe.
Basta um gesto simples, espontâneo e voluntário
“Pensemos em tudo o que vale a pena buscar, superemos os nossos limites
E aceitemos o desafio de transformar o mundo em um lugar melhor.
Que 2013 seja um ano de intensos momentos de
Harmonia, Paz, Amor, Prosperidade, e muito Sucesso!!!!”
A equipe da Associação Casa do Pai agradece a todos vocês que nestes últimos anos tanto colaboraram para termos um mundo melhor.

Feliz início de ano!
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