
 
 
 
 
 

 

O CONVITE! 

 

 
Convite: R$ 40,00 por pessoa (1 refrigerante incluso)  

Reservas e informações: (41) 3343 0928 

http://www.casadopai.org.br/noticias/61/jantar-comemorativo---20-anos-da--casa-do-pai 

 

A Apresentação 

Em 1994, a Associação Casa do Pai iniciou seus trabalhos através da união de pessoas em torno de um mesmo 

ideal: a transformação social.  

Esse grupo de profissionais que continuam acreditando na soma de esforços para a promoção de mudanças, 

atuava voluntariamente em entidades de apoio a crianças, e estava descontente com os resultados obtidos de 

suas ações pontuais.  

Resolveram criar um espaço de atendimento a crianças onde pudessem desenvolver ações efetivas e com 

resultados de maior impacto, nasceu a Associação da Casa do Pai, uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que tem por finalidade manter casas lares para abrigar crianças em situação de risco.   

Continua sendo através dessa união de pessoas, o grupo de sócios contribuintes e de voluntários, que a Casa do 

Pai mantém suas atividades. Esse grupo é fundamental, não somente porque provê recursos financeiros, mas 

também porque administra, e é responsável pelas decisões mais importantes.  

    

Missão: Proporcionar meios para que crianças em situação de 

risco tornem-se cidadãos participantes. 

 

Visão: Ser uma associação de referencia regional nos aspectos: 

qualidade; produção de conhecimento e inovação no 

atendimento da criança em situação de risco.  

http://www.casadopai.org.br/noticias/61/jantar-comemorativo---20-anos-da--casa-do-pai


 
 

Uma casa como a sua!  

A Casa Lar é um local de acolhimento para crianças que sofreram violência doméstica, quer por maus tratos ou por 
negligência, e crianças que tiveram seus direitos violados, ou que ficaram órfãs. 

A Casa do Pai tem consciência que é uma casa de passagem. Ela considera que as crianças, em sua grande 

maioria, sofrem com a ausência do vínculo afetivo familiar e gostariam de voltar para suas famílias biológicas ou de 

encontrar pais adotivos. 

É nesse contexto que está inserido o grande desafio da Associação Casa do Pai. Assegurar a estabilidade 

necessária ao desenvolvimento da criança, enquanto busca a melhor solução para resolver a problemática que a 

levou ao abrigamento. 

Todas as crianças atendidas pela Casa do Pai usufruem de um ambiente acolhedor, confortável, com alimentação 

adequada, condições de higiene e convívio social. Além disso, recebem tratamento médico, odontológico e 

psicológico, estudam em boas escolas, recebem acompanhamento psicopedagógico, assim como, desenvolvem 

atividades esportivas e artísticas de acordo com o potencial identificado em cada uma. 

 

Hoje a Casa do Pai abriga 18 crianças: 6 meninas e 12 meninos com idades entre 1 e meio e 15 anos.  

 

Nesses 20 anos (1994 – 2014) com 18 anos de funcionamento efetivos das casas lares, mais de 200 crianças 

receberam abrigo na Casa do Pai.  

 

Datas Importantes 

 

1994: Assembleia de fundação ocorre em 13 de outubro e o lançamento da Associação Casa do Pai para a 
sociedade é feito em jantar comemorativo no mesmo mês. Inicia-se com 100 sócios contribuintes!  

1994-1996: O grupo de voluntários trabalha para organizar a Associação e para arrecadar fundos através da 

realização de eventos com o intuito de ampliar o número de sócios contribuintes para efetivamente iniciar 

suas atividades.   

1996: Eleita nova diretoria (devido a problemas de saúde, o primeiro presidente precisou se afastar).  

A Casa do Pai abre sua primeira casa lar, situada no Pinherinho em um imóvel alugado em junho de 1996.  

A primeira mãe social se chamava Regina e acolheu as primeiras crianças que eram os irmãos Reginaldo e 
Madeleine. 

Criação da logomarca. 

1997: a Casa recebe novas crianças e completa suas 8 vagas. 

1999: título de Utilidade Pública Municipal, lei nº 9572 em 1º de junho (CMAS nº 475). 

A Casa lar se muda para o Ahú, em um imóvel alugado, com mais espaço externo, jardim e pomar. 

2000: título de Utilidade Pública Estadual, lei nº 13078 em 16 de  janeiro (CNAS nº 219).   

2001: primeira adoção, os primeiros moradores seguem com seus pais adotivos para a Franca.  

Requerimento do Atestado de Filantropia e o Título de Utilidade Pública Federal. 

Produção das primeiras CAMISETAS com a logomarca.  

Montagem da Casa Lar 2.                

2002: Casa 2, em pleno funcionamento!   

Registro da marca Associação Casa do Pai e sua logomarca – a casinha, no Registro de Marcas e Patentes. 

Doação através da destinação de parte do imposto sobre a renda é lançada pelo COMTIBA.  

2003: site da Casa do Pai é lançado:  www.casadopai.org.br  

2004: Projeto Vida Plena para atendimento às famílias das crianças abrigadas para o retorno ao lar é iniciado.  

 Compra da primeira Kombi através de projeto da FIA.   

2005: Sr. Acyr Nemer inicia seu voluntariado para a elaboração de projetos e consolidação de parcerias.  

Doação de alimentos e produtos de limpeza através das multas aplicadas pelas Varas de Delitos de Trânsito. 

2006:  Início do Projeto Manutenção das Casas Lares junto ao COMTIBA/FAS – Criança quer futuro, não quer esmola 

(arrecadação de recursos).  

2007: o Manu foi aos poucos se recuperando e em meados do ano voltou à escola. 

 Declarada de Utilidade Pública Federal por decreto assinado em junho. 

2008: Parceria com o HSBC Solidariedade – Compromisso Todos Juntos pela Educação (duração: 4 anos). 

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


 
 

Primeiro bazar com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. 

Crianças participam pela primeira vez do Coral de Natal do HSBC.  

2009: 10º Almoço aos Domingos organizado pelos Amigos da Casa do Pai acontece em agosto. 

Segundo bazar com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. 

15 anos da Associação Casa do Pai em outubro.  

2010: Mudança da Casa 2 para o Mossunguê. 

 Reforma do telhado da Casa 1.  

2011: Nova Kombi comprada através de doação da Associação de Funcionários Colmeia Deborah do BRDE através 
do COMTIBA.  

Terceiro bazar com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. 

Manu volta a ficar doentinho. Reforma da lavanderia e construção de um quarto extra para acomodá-lo. 

2012: Nova sala de estudos  é montada no quartinho que tinha sido construído para o Emanoel.  

Concedido o CERTIFICADO DO CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social através da 
Portaria n°548, de 13 de julho de 2012.   

2013: Início do Projeto Crescer em Família – com uma equipe multi-disciplinar. Possibilitando a criação de um corpo 

profissional adequado às necessidades de atendimento as crianças e suas famílias.  

 Reestruturação do site e criação da fanpage.  

 Projeto Apadrinhamento Afetivo inicia.  

2014:  20 anos da Casa do Pai e relançamento do Projeto Doe Futuro.  

 

Parcerias – voluntários, sócios, e doadores 

Nestes 20 anos, muitas parcerias nas mais diversas áreas foram estabelecidas. Sócios, empresas, doadores e 

voluntários têm ajudado a Casa do Pai a oferecer uma perspectiva de vida melhor a todas as crianças e 

adolescentes que já foram abrigados.  

O quadro de Associados chega a mais de 300, mas a Associação conta com somente 146 contribuintes ativos e por 
volta de 70 os que efetivam regularmente suas contribuições. (O que infelizmente gera uma incerteza quanto ao 

que se pode contar mensalmente; se não fossem as parcerias junto ao COMTIBA/FAS/CEDECA/etc. muita coisa não 

seria realizada).   

Por outro lado, quando surgem necessidades extras, muitos Doadores têm se mobilizado e atendido à demanda 

financeira das casas e da folha de pagamento.  

Desde o início, muito do que é realizado depende de grupos de voluntários e colaboradores que coloca a mão na 

massa. Hoje, este grupo está muito diversificado, indo dos cuidados com o jardim ao atendimento médico e 

psicológico das crianças e dos cuidadores, e do apoio jurídico e contabil aos passeios com as crianças.   

Muitos voluntários: profissionais da saúde e da educação, das artes e dos esportes, empresários e profissionais liberais 

têm contribuído não só financeiramente como também em suas áreas de atuação, assim como na divulgação dos 

trabalhos realizados.  

 

CASA DO PAI em AÇÃO!  

Nestes 20 anos, muitos eventos foram realizados pelos voluntários, sócios e colaboradores, os Amigos da Casa do 

Pai, com objetivos diversos, mas principalmente para captação de recursos:  

 

 Cafés da manhã;  

 Almoços entre amigos;  

 Churrascos; 

 Chás da tarde;  

 Jantares; 

 Bingos, rifas e gincanas; 

 Festas de  aniversário e de 

despedida (para as crianças que foram 

adotadas ou tiveram retorno familiar); 

 Mutirões para realização de pinturas 

e manutenção das casas; 

 Palestras e cursos (contação de 

historias, artesanato, saúde física e 

mental); 

 Bazares de artesanato; 

 Bazares de usados; 

 Bazares de produtos recebidos da 

receita federal;  

 Confecção de camisetas e cartões 

de natal;  

 Campanhas de arrecadação para 

reformas, alimentação, remédios, 

etc.;  
 Campanhas para ampliação do 

número de sócios (mais de 300 

associados, sendo 146 contribuintes);  

 Criação do site e da fanpage;  

 Elaboração de folders e vídeos de 

divulgação.



 

O Próximo Passo! DOE FUTURO  

Nos últimos 20 anos, A CASA DO PAI, com o auxílio de todos, tem conseguido realizar esta missão, dando 

atendimento especial às crianças sob seus cuidados, batalhando para que muitas crianças sejam 

adotadas, preparando famílias para que outras retornem ao convívio de suas famílias. E para aquelas 

que continuarão nas casas, a equipe da Associação está sempre em constante movimento para que 

elas estejam preparadas para exercer sua cidadania.  

A Casa do Pai tem orgulho de apresentar seus serviços e oferecer à sociedade uma chance de 

participar na mudança desta realidade social de forma duradoura e investindo em nosso maior 

patrimônio: a criança. 

 

    

 

Essa é e será uma Campanha para o Futuro das Crianças. 

Venha ao jantar e fique sabendo mais sobre esse projeto! 

Com o seu envolvimento, a Casa Do Pai pode contribuir na construção de um futuro melhor para todos! 

 

20 primaveras florescendo esperança e felicidade! 

 
 

 
Associação Casa do Pai  - www.casadopai.org.br 
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320   
Fone/Fax: (41) 3343 0928. 

CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Registro nº 548, 13 julho 2012. 
CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social)  – Registro nº 475,  
CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) – Registro nº 219 

CNPJ nº 000.388.758/0001-49 
Conta Bancária: Banco Itaú (341), Agência: 1538, Conta Corrente nº 39136-6  

PMC – Lei de Utilidade Pública Municipal n
o.

 9572 – 1º  junho 1999 
PR     – Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 13078 – 16  janeiro 2001 

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


 
 
 


