QUE OS SENTIMENTOS DE PAZ, AMOR E FRATERNIDADE, QUE O ESPÍRITO DE
NATAL NOS TRAZ, SE ESTENDAM POR TODOS OS DIAS DE 2014.

Feliz início de ano!
Casa do Pai – 20 anos!

INFORMATIVO #1 – Janeiro 2014

1.

Você já curtiu a FANPAGE da CASA DO PAI no FACEBOOK?

2.

Agende-se!

3.

http://www.casadopai.org.br/index.html

Confira: https://www.facebook.com/casadopai
Então curta e convide seus amigos! Cada curtida é sua contribuição para divulgar essa ONG de todos nós: A Casa do Pai!

o

Sobre os boletos de janeiro: datas - Reparem que a data de vencimento foi mudada para o dia 21, para facilitar o
retorno e sua organização no retorno de suas férias. [se todos contribuírem, a CASA DO PAI começará 2014 muito bem!]

o

IR  Criança quer futuro. Não quer esmola! A Ass. Casa do Pai está com 2 projetos aprovados pelo COMTIBA. Se
você for contribuir com parte de seu IR devido entre no site: http://www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/geral/Doacao.aspx.
Não esqueça de selecionar a Associação e um dos projetos aprovados (Psicomotricidade ou Subsídios)

Campanha DOE FUTURO
Este ano (2014), a Casa do Pai completa 20 anos de apoio às crianças em situação de risco. Por isso, demos início às
celebrações lançando a CAMPANHA DOE FUTURO! Esta campanha já rendeu alguns frutos! Foram depositados R$
17.120,00! Agora, as crianças vão aproveitar para fazer algumas atividades:
•
•
•
•

Colônia de Férias no mês de janeiro
Musicalização (veja item abaixo)
Aulas de balé
E outras atividades que informaremos em breve!

Vocês podem continuar a ajudar! Conheçam um pouquinho mais no site: http://www.casadopai.org.br/index
Ao conhecer a campanha, podem divulgá-la aos amigos, para que todos invistam nessa idéia. Podem, também,
contribuir financeiramente com a CAMPANHA (É bem fácil, se você fizer isto pelo site!)

4.

ACONTECEU EM dezembro!



Festas de Confraternização
o



Festas de Natal
o
o
o
o
o
o



Dia 22/12, todo o pessoal da Casa do Pai se reuniu para uma confraternização de Natal. A festa aconteceu numa das
churrasqueiras do Parque Barigui. Foram todas as crianças, os colaboradores com alguns de seus filhos, e alguns
voluntários. A carne, a lingüiça e os pães foram recebidos de doação. Houve troca de presentes entre as
crianças e revelação de amigos-secretos entre os adultos. Fomos abençoados por um maravilhoso dia de sol!

Dia 08/12: Festa natalina, no Colégio Positivo Ambiental, realizada pela ONG Sonhando Acordado.
Dia 14/12: Festa de Natal patrocinada pela ONG Colmeia Deborah.
Dia 15/12: Café da manhã natalino viabilizado pelo Rotary Club Barigui.
Dia 19/12: Festinha de Natal viabilizada pela voluntária Nete.
Dia 22/12: Festa natalina realizada pela voluntária Daniele na Unidade Mossunguê.
Dia 23/12: Entrega de presentes arrecadados pela Empresa Gapnet - Agência de Turismo.

Noite de Natal
o A maioria das crianças passaram com seus padrinhos, a noite e o dia de Natal e alguns dias a mais também! Para todos
da Casa do Pai está sendo uma experiência muito gratificante. Pena que nem todas as crianças têm o seu
padrinho/madrinha ainda!





Sobre o Projeto Apadrinhamento Afetivo – A RECRIAR oferece oficinas para você conhecer como pode participar. A próxima
oficina acontecerá somente em fevereiro, dia 22/02.
Mais informações: http://www.projetorecriar.org.br/site/index.htm

Doação: Rotary Club of Sault Ste. Marie – Canadá & Rotary Club Curitiba Norte
o

A Casa do Pai recebeu uma valiosa doação para a compra de instrumentos musicais para ser dado inicio ao Projeto de
Musicalização das crianças, além de armários para cozinha e escritório. (logo as fotos estarão no site!)

________________________________________________________________________________________

5.

Aniversários em janeiro! Teremos grande festança!
•
•
•
•
•

Seu Acyr – dia 8 (voluntário)
Anderson – dia 10 (13 anos)
Josiane – dia 14 (psicopedagoga)
Sthefanny – dia 15 (assistente social)
Jeniffer – dia 21 (5 anos)

• Adjahyr – dia 28 (pai social)

6.

AGRADECIMENTOS!
Chegamos ao final de mais um ano e estamos iniciando 2014 com muita esperança de tempos melhores.
Em todo final de ano, procuramos fazer uma avaliação do que foi realizado, do que deu certo e do que deu
errado. Mas, e, principalmente, consideramos tudo o que já foi conseguido com o suporte de todos os
colaboradores – voluntários, doadores, sócios e funcionários.
2013 foi um ano muito feliz! Um ano mais equilibrado e vocês todos deram muita alegria para a Casa do Pai
– suas crianças e seus funcionários!
"Alegria é indizivelmente mais do que felicidade.
Felicidade cai sobre as pessoas, felicidade é destino;
Alegria, elas fazem florescê-la dentro de si mesmas.
Alegria é simplesmente uma boa estação sobre o coração;
Alegria é a maior realização que os humanos têm em seu poder"

(Rilke).

MUITO OBRIGADO POR TUDO QUE VOCÊS TÊM CONTRIBUIDO!
7.

Agradecimentos Especiais pelo apoio constante durante todos esses anos, às empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•

8.

Agradecimentos especiais a todas as pessoas que em Dezembro:
•
•
•
•
•
•
•

9.

Agência de Correios Fazendinha
BROOKFIELD Energia Renovável
DOHMS Web E.Comunicação
Grupo SERVOPA
HSBC – IHS Solidariedade,
PROPEX do Brasil
ROTARY CLUB CURITIBA Barigui
ROTARY CLUB CURITIBA Norte

Enviaram Presentes de Natal para as crianças;
Doaram os perus para a Ceia de Natal das crianças;
Realizaram as festas de Natal;
Destinaram parte de seu IR para o Projeto de Manutenção das Casas-lares;
Engajaram na Campanha DOE FUTURO;
Têm feito diversas doações para a Casa do Pai durante todo o ano;
Têm contribuído mensalmente, quer financeiramente quer com seu trabalho voluntário.

Algumas Necessidades:
 ANO NOVO, VIDA NOVA! Abra ESPAÇO PARA AS NOVIDADES de 2014! Doações para o bazar de usados. O bazar tem
acontecido a cada 2 ou 3 meses promovido por uma voluntária. Continue fazendo suas doações.

 Protetor solar para as crianças poderem fazer seus passeios protegidas! Agora em Janeiro mais do que nunca!!!
 Uniformes e material escolar (entre em contato).
 Compras via E-commerce  se você for fazer suas compras online, que tal utilizar o Portal Rede Social para fazer suas
compras: https://www.portalredesocial.com.br/oc/
E pode direcionar uma doação para a Casa do Pai, veja como
funciona: https://www.portalredesocial.com.br/oc/Politica_de_doacao

_____________________________________________________________________________________
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