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A. HOJE É DIA DE QUÊ?

Você sabe a diferença entre dia Mundial e dia Internacional?
O adjetivo INTERNACIONAL quer dizer “que é comum ou e realiza entre duas ou mais nações”.
O adjetivo MUNDIAL significa “relativo ao mundo”, geral. Um DIA MUNDIAL é celebrado em diversos países!

Dia 21 de março - DIA MUNDIAL DA INFÂNCIA / DIA 12 de outubro - DIA DA CRIANÇA

A iniciativa para a criação desta data foi o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com o
objetivo de conscientizar pais, responsáveis e governantes sobre a importância de garantir uma boa
formação social, educacional e de valores para as crianças.

Diferente do Dia das Criança, que possui um caráter mais comercial, o Dia Mundial da Infância representa
um período de reflexão sobre o modo como estão sendo formados os "adultos de amanhã".

Esta data ainda lembra que todas as crianças têm direito à liberdade (assim como todo o ser humano,
obviamente), e devem ser tratadas com dignidade e viver num ambiente saudável, longe de qualquer tipo de
exploração, agressão, descuido e discriminação.

CAMPANHA outubro 2021 - CRIANÇA SENDO CRIANÇA
A infância é um momento único!

Nessa etapa da vida, o papel das crianças deveria ser somente estudar e brincar, dentro de um ambiente
adequado. Nem todas as crianças vivem em condições ideais para isso e o propósito da CASA DO PAI é
permitir que crianças sejam apenas crianças.

Nesta campanha do mês das crianças, VOCÊ  pode lhes proporcionar este algo a mais?

Passeios, atividades recreativas, cultura, música & artes!

Faça  um PIX (CNPJ 00.388.758/0001-49) e  indique o nome da campanha!

As crianças agradecem!



COLABORAÇÃO   indique CRIANÇA SENDO CRIANÇA

ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI BANCO ITAÚ (341) CAIXA ECONÔMICA (104) PAGSeguro Internet S/A (290)
CNPJ: 00.388.758/0001-49 Agência: 1538 Agência: 1628 Agência: 0001

Conta Corrente: 39136-6 Conta Corrente: 2094-1
(opção 3 – PJ)

Conta Corrente: 0959.4870-9

NESTE MÊS DE ANIVERSÁRIO VALE LEMBRAR!

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 assim a Associação da Casa do Pai, uma organização da sociedade
civil [OSC], sem fins lucrativos, que tem por finalidade manter casas lares para abrigar crianças que se
encontravam em situação de risco.

Continua sendo através dessa união de pessoas, 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.

UMA CASA COMO A SUA!
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 se busca a melhor solução para resolver a
problemática que levou esses seres ao abrigamento.

Todas as crianças atendidas pela Casa do Pai usufruem de um ambiente acolhedor e confortável, com
alimentação adequada, condições de higiene e de 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 (+2 vagas): 10 meninas e 8 meninos com idades entre 2 e 16 anos.

Nesses 27 anos (1994 – 2021) com 25 anos de funcionamento efetivo das casas lares, mais de 250 crianças
receberam abrigo na Casa do Pai.


