


Visando a transparência nas relações com nossos parceiros apresentamos, 
com gratidão e satisfação, o Relatório de Prestação de Contas, exercício 2014. 
A ABBA PROMOÇÃO SOCIAL, instituição cristã e sem fins lucrativos, está 
situada no bairro Portão e atua em nossa sociedade há doze 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”. 

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. 
  
 Entendemos que você faz parte deste Projeto!
 
 Desejamos continuar esta parceria que 
 nos tem permitido transformar vidas!

Celina Novaes Portella dos Santos
Presidente da Instituição





A ABBA Promoção Social - ABBA | PS 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 - Proatividade - Servir - Honestidade - Amor ao próximo - 

Responsabilidade Social - Idoneidade - Transformação



Projeto Reconstruir: 
Atendimento a população em 
situação de rua.

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

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.

Na esfera Estadual apóia o projeto 
"Operação Vida", o qual realiza 

semestralmente ações social em 
diversos municípios do 

Estado do Paraná.



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

Problemáticas:
Violência física, sexual, verbal e emocional contra crianças e adolescentes; 
trabalho infantil;  negligência familiar, drogadição e prostituição.

Captação de recursos: Via leis de incentivo fiscal.









Proporcionar atividades de integração cultural, desportivas, recreativas e de natureza social 
de modo geral, objetivando o contato com diferentes formas de expressão cultural e social, 
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; 

Contribuir com a redução da evasão escolar;

Orientar e quanto à auto-estima e higiene pessoal;

Contribuir com a formação pessoal 
do indivíduo;



Guardiões da Natureza

Formação Pessoal



 Março - Abertura do ano 2014
 Maio - Especial Dia das Mães
 Outubro - Dia das Crianças
 
 Encontros realizados trimestralmente objetivando a valorização da cultura da Família e Comunidade,       
 bem como o estreitamento de vínculos entre a comunidade e o Projeto. Também são apresentados
 palestras sobre saúde, família e vida em sociedade.
 
 “O encontro foi muito bom, gostei do vídeo: “Se os pais educam bem em casa o filho não vai ser
 violento na escola”. Fomos muito bem recebidos. Esse projeto é um dos melhores, aqui vocês ensinam a 
ter limites e regras, é diferente dos outros.” 

ValdireneG. De Freitas Lopes

- Evento de Páscoa - FAS 
- Páscoa - intercambistas Rotex
- Campanha de Páscoa Instituto Positivo
- Natal Solidário CNH - entrega de presentes
- Entrega de presentes de Natal - Promovido pelo Hospital Universitário da Federal
- Apresentação Musical - Drum Shopp
- Vsita Campus UFPR
- Passeio Restaurante Babilônia - IPCC
- Passeio Baixada do Atlético - IPCC
- Dia das Crianças - Promovido pelo Hospital Universitário da Federal e SEBRAE
- Oficina Guardiões da Natureza - Realização IPCC
- Colônia de férias - Em parceria com a Bosch



Especial dia das mães

Páscoa

Dia das Crianças

Visita à Universidade Federal 
do Paraná - UFPR

Colônia de Férias



- Melhoria no rendimento e adesão às atividades propostas;
- Desenvolvimento de habilidades manuais e musicais
- Desenvolvimento de uma comunicação respeitosa;
- Reconhecimento do Projeto como um espaço de troca e aprendizado;
- Ampliação da criatividade;

- Passeios relacionados à cultura, meio ambiente, recreação;
- Entrega de presentes: Páscoa, Dia das Crianças e Natal;

- 60 crianças não ficaram nas ruas durante 240 dias do ano;
- 960 refeições;
- 04 Encontros com a Família, mobilizando 180 pessoas, entre participantes, 
- familiares, voluntários e equipe de trabalho.





No direcionamento dos 
rumos da ABBA | PS, 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 no 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 2014, para garantir que os objetivos fossem alcançados, firmou parcerias 
estratégicas para captação de recursos através da Lei de Incentivo Fiscal, 
Empresas de Contabilidade, Distribuidores de alimentos e de produtos de 

uso contínuo, fidelizando também seus 
colaboradores.

 Além disso fortaleceu parceria com a COPEL, 
progredindo e aumentando contribuições 

voluntárias através da fatura de energia elétrica.



LeblonFarmácia 
Campos Amaral  Ltda.



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 desin-

teresse 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 ou familias. 

 Dentre outros objetivos estão:

	 • Estímulo à convivência visando o fortalecimento de vínculos;

	 • Profissionalização dos serviços através da contratação de profissionais das áreas administrativas,
    psicologia e música;

	 • 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



“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória.”

 Henry Ford



Campanhas Realizadas:

A ABBA | PS realizoudurante o ano diversas campanhas com o propósito de atender 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, membros ou não,da Comunhão Cristã 
ABBA.

Doações de chocolates
Doações de chocolates
Captação de Imposto de Renda
Captação de Imposto de Renda
Doações diversas
Arrecadação de Presentes
Arrecadação de Presentes
Arrecadação de Presentes
Arrecadação de doações diversas
Combate à exploração sexual e infantil
Doação de cobertores

Cidade Refúgio
ABBA de Fazenda Rio Grande

Projeto Cidade Refúgio
Projeto Cidade Refúgio

Funcionária da ABBA
Projeto Cidade Refúgio
Projeto Cidade Refúgio

ABBA de Fazenda Rio Grande
Comunhão Cristã ABBA

Movimento Bola na Rede
Comunhão Cristã ABBA

Descrição Beneficiado

A ABBA | PS realizou repasses de itens e recursos financeiros para suprir 
necessidades de pessoas e ministérios da Comunhão Cristã ABBA

Alimetnos brinquedos, presentes    Projeto Cidade Refúgio  220 

Descrição Beneficiado

Equipamento de informática em desuso            ONG apoio   150 
Alimentos, medicamentos, mobiliário e doações diversas   Operação Vida   519
Alimentos, vestuário, higiene e limpeza          Projeto Reconstruir           3200

Números

Materiais biblícos, brinquedos e presentes       ABBA Fazenda Rio Grande              120
Medicamentos                           Canaã Saúde           2340
Alimentos                                  Verão Vida               42
Alimentos, materiais biblicos e vestuário e mobiliário        Frente de evangelização            1040
Alimentos, materiais biblicos e vestuário                   Atendimento Social                18
Recursos financeiros - 12 mensalidades FATEMIi                 Alunos da FATEMIi                             1
Cadeiras de rodas especiais             Comunhão Cristã ABBA                             1



Incentivo Fiscal:
Através de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba obteve cer-
tificação para captação de recursos através do Fundo da infância e por meio 
desta realiza visitas a empresas e pessoas físicas passa fazer destinação via 
imposto de renda.

Arrecadações: 2013 - R$ 63.152,22

Mantenedores e Copel:
Através de sua proposta de sustentabilidade realizou a captação de recursos 
através de pessoas interessados em apoio as ações realizados pela instituição 
por meio de doações financeiras expontâneas ou pelo formulário da Copel.

Arrecadações: 2014 - R$ 33.669,00



Doações diversas:

Bazares:
Troco da bondade Angeloni:
Campanha solidária Condor: 

 R$ 9.025,60
 R$ 2.628,07
 R$ 21.700

 Total: R$ 33.353,67
Cantina:
A cessão de uso da cantina foi muito importante pois contribuiu significativamente com a 
manutenção das ações promovidas pela instituição.
Apos um ano de atuação a cantina tornou-se referência primeiramente aos membros da 
igreja devido à qualidade do seu serviço e posteriormente a Comunhão Cristã Abba 
passando a atender demanda gastrônomica dos departamentos.

Em 2014: (até Novembro)
Entrou: R$ 235.837,00
Saiu:  R$ 222.808,14
Lucro:  R$ 25.701,54

Subvenção da Prefeitura Municipal de Curitiba.

R$ 52.257,60

Fundo municipal da Comunhão Cristã ABBA e Adolen.

R$ 21.000,00






