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 Visando a transparência nas relações com nossos parceiros apresentamos, com 
gratidão e satisfação, o Relatório de Prestação de Contas, exercício 2012. 
 Sua participação trouxe extraordinários resultados para o projeto Alegria na 
Cidade de Refúgio. Este atende até 60 (sessenta) crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade, risco e prostituição infantil, na grande Cidade Industrial de Curitiba-CIC, 
bairro com altos índices de violência.
 A ABBA PROMOÇÂO SOCIAL, instituição cristã e sem fins lucrativos, está situada 
no bairro Portão e atua em nossa sociedade há onze anos, buscando sempre trabalhar 
com os olhos voltados aos menos favorecidos.
 Tem como missão “Promover o resgate da família e do cidadão em situação de 
vulnerabilidade e risco social, viabilizando a inclusão social e o acesso à garantia de seus 
direitos e fortalecer seus vínculos profissionais, sociais e familiares”.
 Entendemos que você pode fazer parte deste Projeto! 
 Desejamos continuar esta parceria que nos tem permitido transformar vidas!

Celina Novaes Portella dos Santos
Presidente da Instituição
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ão  A ABBA Promoção Social - ABBAPS é uma Associação sem fins lucrativos, fundada 

em 07 de abril de 2002, CNPJ: 05.063.212/0001-31.
 Executa suas atividades viabilizando soluções imediatas para as situações de risco 
e fomentando o acesso às políticas sociais básicas, em conformidade com as diretrizes 
da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em se tratando do público infanto-juvenil, de 
acordo com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

 VISÃO: Ser uma instituição conhecida e reconhecida pelo atendimento com 
excelência e solidez através de parcerias que possibilitem a transformação social.

 MISSÃO: Promover o resgate da família e do cidadão em situação de vulnerabilidade 
social e de risco, viabilizando a inclusão social e o acesso à garantia de seus direitos e 
fortalecer seus vínculos profissionais, sociais e familiares.

 VALORES:
  Sinergia - Pro atividade - Servir - Honestidade - Amor ao próximo
 Responsabilidade Social - Idoneidade - Comprometimento para transformação

Utilidade Pública Municipal - 1698/2003
Utilidade Pública Estadual - 14460/2004

Utilidade Pública Federal - 1322/2006
Conselho Municipal de Assistência Social - 708

Conselho Municipal da Criança e Adolescente 
de Curitiba - 373
Certificação de Entidade Beneficente de 
Assistência Social – CEBAS



Na esfera Estadual apóia o projeto “Operação Vida”, o qual realiza semestralmente ações de promoção social em diversos municípios do Estado do Paraná.
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Projeto Reconstruir: Atendimento
a população em situação de rua.

Projeto Centro de Triagem: Apoio no
Atendimento a população carcerária.

Projeto Cultural: Teatro nas
Comunidades e Espetáculo Cultural.

Projeto Ágape: Apoio no Atendimento
a população em situação de rua.

Projeto Alegria na Cidade Refúgio:
Atendimento a crianças e adolescentes

Projeto Casa Lar: Apoio no Atendimento
a crianças e adolescentes







o 
pr

oj
et

o
 Alegria na Cidade Refúgio é um projeto social que tem como objetivo proporcionar 
atendimento à comunidade da Vila Verde, localizada no bairro da Cidade Industrial de 
Curitiba – CIC.

 Modalidade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

 Público Alvo: Sessenta crianças e adolescentes, do gênero feminino e masculino, na 
faixa etária de 06 a 15 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social.

 Principais problemáticas: Violência física, sexual, verbal e emocional contra crianças 
e adolescentes; trabalho infantil; negligência familiar.

 Equipe de trabalho:
 

 Gerência administrativa
 Gerência financeira
 Captador de recursos 
 Gestor de projetos
 Terapeuta Ocupacional
 Orientador Social
 Educador Social
 Auxiliar de serviços gerais
 Cozinheira 
 Voluntários da Universidade Federal do Paraná - UFPR
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 Cronograma de atividades
  
 Grupos de Terapia Ocupacional
  Formação Pessoal:
  Grupos de Música: 
  Artes
  Reforço escolar
  Informática
  Incentivo e prática de atividades esportivas e de lazer
  Conscientização ambiental

 Objetivos: 
� 
 Proporcionar atividades de integração cultural, desportivas, recreativas e de 
natureza social de modo geral, visando à convivência e o fortalecimento de vínculos 
familiares e sociais;
� Diminuir o tempo de permanência das crianças e adolescentes nas ruas, afastando-
as das conseqüências da ociosidade;
� Proporcionar atividades nas áreas da arte e cultura, terapia ocupacional, esporte, 
meio ambiente e informática, objetivando o contato com diferentes formas de expressão 
cultural e social;
� Contribuir com a redução da evasão escolar; 
� Orientar e quanto à auto-estima e higiene pessoal;
� Contribuir com a formação pessoal do indivíduo;
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 Encontros com a Família

 Contribuir o fortalecimento de vínculos familiares e sociais;
 Elevar o senso de pertencimento das famílias para com o Projeto;

 Periodicidade: Quatro vezes ao ano, geralmente em datas comemorativas.

 “Apesar de o espaço ser pequeno para a grande quantidade de 
pessoas, todo o evento foi bem organizado, podendo ser apreciado por 
todos. As apresentações estavam lindas e a dinâmica foi bem prazerosa. O 
lanche delicioso fechou a tarde com chave de ouro!”

Claudemir e Patrícia - Pais de dois alunos do projeto
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 Uma das propostas do Projeto Alegria na Cidade Refúgio é a viabilização do 
acesso à cultura, meio ambiente e atividades recreativas diferenciadas, uma vez que 
o público atendido tem acesso limitado a estes benefícios, seja por falta de recursos 
financeiros e materiais, ou mesmo por falta de estímulo em seu ambiente familiar.
 Em 2012, o Projeto atendeu a referida proposta através das ações descritas a 
seguir:
 Passeios promovidos
- Evento de Natal - Castelo do Batel
- Evento de Natal – Promovido pelo Grupo O Boticario
- Entrega de presentes –Promovido pela empresa CNH
- Oficina Guardiões da Natureza - Realização IPCC
- Visita a Usina de Reciclagem - Realização IPCC
- Visita ao Museu da Antiguidade – Realização IPCC
- Colônia de férias – Promovido pela empresa Bosch
- Doação de óculos às crianças necessitadas - Realização IPCC



Páscoa na Cidade Refúgio.



Dia das Mães.
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ATIVIDADES ESPECIAIS REALIZADAS NO PROJETO

- Aniversário do Projeto (Comemoração dos 3 anos!)
- Campanha de arrecadação de garrafas pets (Arte e conscientização ambiental.)
- Dia das mães (Valorização da Familia.)
- Elaboração de cartões de Natal (Promoção da auto-estima.)
- Eu plantei (Incentivo a Educação Ambiental.)
- Páscoa 2012 (Entrega de ovos recebidos de empresários distintos.)
- Prêmio FALTA ZERO! (Premiação aos participantes que não faltaram.)
- Projeto Ester (Oficinas de orientação e promoção da feminilidade.)
- Torneio de tênis de mesa (Promovido em parceria com a SMELJ.)
- Visita de Roberta Ratzke (Jogadora de vôlei do time Unilever – Rio de Janeiro)
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Resultados obtidos:

Qualitativos

- Melhoria no rendimento e adesão às atividades propostas;
- Desenvolvimento de habilidades manuais e musicais através dos grupos de música e artes;
- Desenvolvimento de uma comunicação respeitosa;
- Reconhecimento do Projeto como um espaço de troca e aprendizado;
- Ampliação da criatividade;
- Aumento da autonomia na criação de objetos, percebida principalmente nos Grupos de 
Arte;





O presente gráfico representa um dos principais desafios do Projeto 
Alegria na Cidade Refúgio: reduzir o número de evasões.
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Relação de Inscritos X Evasões

INSCRITOS EVASÕES
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Quantitativos

- Foram promovidos oito passeios relacionados à cultura, meio ambiente, recreação e 
entrega de presentes;
- Garantido o acesso a saúde e leitura de qualidade através da doação de óculos de grau 
a três crianças que necessitavam;
- Dos 365 dias do ano, durante 240 dias as 60 crianças não ficaram nas ruas; 
- Foram fornecidas 960 refeições
- Produção de uma apresentação musical para o dia das mães contando com coral e 
violões;
- Inclusão de um participante no Programa Jovem Aprendiz do Instituto Roberto Bosch;
- Realização de três encontros com a família, mobilizando 180 pessoas, entre participantes, 
familiares, voluntários e equipe de trabalho.



ENTRADAS RECURSOS PÚBLICOS RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL

Lei de incentivo fiscal   67.159,00R$                 -R$                           67.159,00R$                 

Subvenção Social 47.401,20R$                 -R$                           47.401,20R$                 

Feira da Receita Federal                                                     -R$                           28.743,00R$                 28.743,00R$                 

Doações de terceiros (ABBA) -R$                           16.500,00R$                 16.500,00R$                 

Doações de colaboradores -R$                           57.996,26R$                 57.996,26R$                 

Feiras - Bazar - Produtos Banner - 
Eventos

-R$                           4.198,66R$                   4.198,66R$                   

Total de entradas 114.560,20R$               107.437,92R$               221.998,12R$               

DESPESAS DE CUSTEIO

Salários e Encargos  R$                97.003,00 97.003,00R$                 

Material Permanente     -R$                           

Despesas de custeio 17.557,20R$                  R$                81.522,67 99.079,87R$                 

Total de saídas 114.560,20R$               81.522,67R$                 196.082,87R$               

SALDO -R$                           25.915,25R$                 25.915,25R$                 

Salários e Encargos  R$                97.003,00 pr
es
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Prestação de Contas:
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 No direcionamento dos rumos da ABBAPS, definimos como prioridade a necessidade 
de se ter as melhores práticas de gestão e sustentabilidade, e desta forma buscar o 
alinhamento dos esforços para atingir e garantir, com base nos valores da Instituição, os 
resultados esperados, de forma balanceada para as partes interessadas, bem como seu 
desenvolvimento e crescimento sustentável.
 A ABBAPS entende a importância do trabalho em rede, por isso cuida constantemente 
do relacionamento com seus stakeholders. Órgãos Governamentais, como a Prefeitura 
Municipal de Curitiba e o Centro de Referência em Assistência Social- CRAS; Organizações 
não governamentais - ONG’S, Empresas parceiras e colaboradores voluntários fazem parte 
deste time.
 Em 2013, para garantir que os objetivos fossem alcançados, firmou parcerias estratégicas 
para captação de recursos através da Lei de Incentivo Fiscal, empresas de contabilidade, 
de repasse de doações de alimentos e de produtos de uso contínuo, fidelizando também 
seus colaboradores fixos, entre outros. Além disso firmou parceria com a COPEL, sendo 
autorizada a receber contribuições voluntárias através da fatura de energia elétrica.
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Empresas parceiras
- CNH - Equipamentos agrícolas e construção
- Comunhão Cristã ABBA
- Condor
- Conselho Regional de Contabilidade
- Eletrofrio
- Empresários do ramo de alimentação
- Escola Dunamys - Educação por Princípios
- Gerdau
- Instituto de Promoção de Saúde Bocal
- Instituto Robert Bosch
- IPCC - Instituto Pró Cidadania de Curitiba
- Livrarias Curitiba
- Oróbica
- Receita Federal
- Sociedade Bíblica do Brasil
- Volvo do Brasil
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PLANEJANDO A TRANSFORMAÇÃO

 A Vila Verde caracteriza-se como uma região com altos índices de violência física, 
sexual, verbal e emocional contra crianças e adolescentes, somado ao notório desinteresse 
por parte das famílias em transformar este cenário. Um dos maiores desafios deste Projeto 
é conseguir reduzir o número de evasões e/ou desistências por parte dos participantes. 

 Dentro outros objetivos estão:
• Estímulo à convivência visando o fortalecimento de vínculos;
• Profissionalização dos serviços através da contratação de profissionais das administrativas, 
Serviço Social, Psicologia e Educação Física;
• Promoção de melhorias nas instalações do projeto Alegria na Cidade Refúgio, conforme 
exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
• Proteção à família em toda a sua composição (crianças, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos) desenvolvendo atividades culturais, desportivas, recreativas, educativas e de 
promoção à saúde;

“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões 
presentes.”

Peter Drucker
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recursos@abbaps.org
3019 4649 / 9848 3435


