MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROJETO ?APADRINHAMENTO: TECENDO SONHOS?
ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
APADRINHAMENTO AFETIVO PODE AJUDAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES A LIDAR COM TRAUMAS DO PASSADO E
FORTALECER ALICERCES PARA SEU FUTURO.
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Para aquelas crianças e adolescentes que vivem em serviços de acolhimento e têm poucas
chances de voltar para casa, ou mesmo de serem adotadas, o apadrinhamento é uma forma de
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contribuir na melhoria da qualidade de vida delas e de facilitar a construção de vínculos com
pessoas da comunidade que se comprometem a serem seus padrinhos.
Em Guaçuí, as inscrições estão abertas para aqueles que tenham vontade de participar do
projeto "Apadrinhamento: Tecendo Sonhos", coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência
Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, executado pela Coordenação e Equipe Técnica
do Abrigo Institucional "Silvia Riva do Carmo" e em parceria com o Sistema de Garantia de Direitos
da Varada Infância e da Juventude da Comarca de Guaçuí.
Cadastro
Para se cadastrar, o pretendente deverá preencher uma ficha e procurar a Secretaria de
Assistência Social. (
clique aqui para imprimir a ficha de cadastro)
São três categorias de apadrinhamento:
Padrinho afetivo:
É aquele que visita regularmente a criança ou adolescente, buscando-o para passar finais de
semana, feriados ou férias escolares em sua companhia. O padrinho afetivo poderá retirar o
afilhado ou afilhada da instituição de acolhimento acordado, previamente, mediante
autorização do coordenador e ciência do Juiz de Direito.
Padrinho prestador de serviços:
Consiste no profissional ou empresa que, por meio de ações de responsabilidade social junto às
instituições, se cadastrem para atender as crianças e adolescentes participantes do projeto
conforme sua especialidade de trabalho ou habilidade.
Padrinho provedor:
É aquele que dá suporte material ou financeiro à criança ou adolescente, seja com a
doação de materiais escolares, calçados, brinquedos, seja com o patrocínio de cursos
profissionalizantes, reforço escolar, prática esportiva, tratamento médico ou psicológico
especializados e até mesmo contribuição financeira mensal para a instituição de
acolhimento.
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