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Apresentação

Com a missão de ampliar as oportunidades de 
crianças, adolescentes e suas famílias em situação 
de vulnerabilidade social e contribuir diretamente 
para o desenvolvimento da sociedade civil, o re-
latório de atividades 2019 da APMIF São Rafael, 
apresenta o impacto social de suas ações no fo-
mento do projeto social assim como sua iniciativa 
e apoio de voluntários.

O objetivo desse relatório é proporcionar a nossos 
parceiros uma visão clara acerca de nossa fina-
lidade e nosso desempenho institucional. Desta-
cam-se, ainda, a metodologia e o cuidado empre-
gado no levantamento nas informações setoriais, 
os quais envolvem a utilização de pesquisas pri-
márias e secundárias, com a finalidade de garantir 
a integridade, a transparência dos dados e infor-
mações apresentadas.

Atentos as demandas da Rede Socioassistencial da 
Sociedade Civil e perseverantes em nosso  sonho 
de construir um mundo melhor, permanecemos 
apoiados na transparência, na segurança e, so-
bre tudo, na ética, valores que sustentam a nossa 
atividade, amparados pelo princípio da equidade, 
continuamos com nosso desejo de constituir uma 
sociedade mais consciente, criativa e igualitária.

Boa Leitura!
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Mensagem da Presidência
Quando um grupo de profissionais 
percebe que o resultado de suas ex-
periências e de seu trabalho pode 
contribuir com a sociedade de manei-
ra direta, nasce o desejo de construir 
uma associação com a finalidade de 
atuar como complemento das ações 
desenvolvidas pelo Estado. 

Somos Anjos de uma asa só... este é o 
sentimento de todos os voluntários e 
colaboradores da São Rafael. Temos 
muito orgulho de cada ação e aten-
dimento realizado, com a intenção de 
tornar crianças e adolescentes verda-
deiros cidadãos, com uma maior ca-
pacidade de inserção na sociedade 
e interação com o outro. Ao entender 
e respeitar seus limites, conseguimos 
trabalhar para maximizar suas poten-
cialidades e esse processo se reflete 
diretamente na família, na escola e 
nas demais pessoas  que convivem 
com a criança e o adolescente; ao 
percebemos que conseguimos modi-
ficar o caminho de uma criança em 
direção a um crescimento e desen-
volvimento adequados, criamos uma 
cadeia de expectativas favoráveis e 
de novas oportunidades , pois abre-se 
uma certeza imensa de que é possí-
vel transformar  os sonhos em realida-
de, bem como modificar a história da 
vida de pequenos e pequenas que 
estão gritando por “socorro”.

Os nossos desafios são grandes! Mas é 
assim que acreditamos na construção 
de uma sociedade mais criativa, 
consciente e igualitária e é assim que 

acreditam também nossos voluntários 
e outras instituições com quem temos 
parceria, de modo que em conjunto 
com nossos associados e colabora-
dores, com todos os que abraçaram 
nossa causa, é que foi possível o nosso 
desenvolvimento.

Aqui está o registro de todas as ativi-
dades realizadas no ano de 2019, ter-
minamos o ano com um sentimento 
imenso de GRATIDÃO .
Ótima leitura!

Mariane Arns
Presidente 
Gestão (2019/2021)

Sobre a APMIF São Rafael

Promover a construção dos princí-
pios da equidade na sociedade.
É com esse desejo e apoiados em 
valores, como a ética, respeito a 
vida, responsabilidade social e 
compromisso com a sociedade, 
que os idealizadores e colabora-
dores da  Sao Rafael, començaram 
a sonhar com a posibilidade de 
promover a inclusão de crianças 
e adolescentes, contribuindo des-
sa forma com a redução da des-
igualdade social.

Assim em 16 de dezembro de 2004, 
foi fundado o Sistema de Apoio a 
Saúde São Rafael, pela médica 
pediatra Mariane Arns e um grupo 
de profissionais da área da saúde. 
Após a fundação e formalização 
do estatuto social, a São Rafael 
inicia sua missão, realizando seus 
projetos sociais. 

A São Rafael é uma instituição da 
sociedade civil, sem fins lucrativos 
e econômicos, com objetivo de 
atender de forma multidisciplinar  
crianças, adolescentes e suas fa-
mílias em situação de vulnerabili-
dade social, contribuindo para a 
qualidade de vida.

Nesses 16 anos, estivemos em 
dois endereços. Até 2015 em um 
espaço cedido pela Pastoral da 
Criança na Rua Carlos Meneguete 
n‘ 115 , ao final desse mesmo ano 
nós mudamos para Praça Cida-
de de Brécia nº 37, espaco cedi-
do pelo Núcleo Social Papa João    
XXIII. Em julho de 2017, tivemos uma 
parceria com Associação de Pro-
teção a Maternidade e à Infância 
e à Família (APMIF), nos cedendo 
espaço para o atendimento inte-
gral das atividades realizadas pela 
instituição.



Missão, Visão,Valores e Objetivos
Dos primeros procesos de 
reconhecemento institu-
cional ,recebemos o re-
conhecimento de utilida-
de pública municipal (LEI 
N.8457 21/ 9/2009) e esta-
dual (LEI N.16824 9/7/2011)
pela prestacao de servicios 
relevantes a sociedade.

Trabalhamos na pro-
mocao dos diretios da 
crianca e adolescente 
e redução da violência 
familiar e comunitaria, 
fazemos parte do CMD-
CA-Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente desde 2008 , 
nos somos registrados pela 
LEI N.7406 de 26/12/2008 e 
resolucao N.088/08. Atual-
mente ocupamos uma ca-
deira como conselheiros.

Integramos através de 
convênios com instituições 
públicas e privadas de en-
sino para estiágio de alu-
nos da área da Saúde.

A organização de uma 
OSC- Organização da So-
ciedade Civil, é uma ativi-
dade que envolve muitas 
variáveis, que vão desde 
pequenos detalhes até 
grandes decisões. Além 
disso cada atendimento 
tem um significado mui-
to importante, pois, além 
de ser um complemen-
to ao servico do Estado 
contribui para a melhoria 
da saúde em nosso país.

Esses atendimentos pro-
movem a garantia de que 
mais crianças e adoles-
centes terão novas oportu-
nidades de inclusão social.
Considerando todo o   
conhecimiento e experiên-
cia de nossos voluntários 
adquiridos ao longo dos 
anos com a execução de 
projetos de cunho social, 
apoiados pela comuni-
dade e financiados pelo  
CMDCA, e Instituto AOCP.

Dessa forma. fazer a di-
ferença na vida de 
crianças e adolescen-
tes sempre foi objetivo 
da APMIF São Rafael, e a 
cada  nova conquista  te-
mos certeza de que es-
tamos no caminho certo.

Legalidade
MISSÃO

Nossa MISSÃO é promover 
saúde, integração social à 
crianças, adolescentes e suas 
famílias, para construção de 
uma sociedade mais  cons-
ciente, criativa e igualitária.

VISÃO
 
VISAMOS ser referência no 
desenvolvimento de iniciati-
vas multiprofissionais e inter-
disciplinares que resultem em 
soluções para o bem comum, 
produzidas em sinergia com a 
comunidade e compartilha-
das indiscriminadamente.

OBJETIVOS

Temos como OBJETIVO opor-
tunizar às crianças, adoles-
centes e jovens, preferencial-
mente os que se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de pessoal e social, a garantia 
dos direitos básicos, visando a 
formação integral; 
Contribuir para que as famí-
lias ou as referências familia-
res exerçam com dignidade 
seu papel de criar, educar e 
promover integralmente seus 
filhos; contribuir para o pro-
cesso de organização social 
com vistas à promoção e  inte-
gração das pessoas na comu-
nidade por meio de projetos 
e ações ético-solidárias; cons-
cientizar as famílias sobre 

VALORES

Temos como VALORES o res-
peito à vida, integridade, éti-
ca, responsabilidade social e 
qualidade no atendimento.

Desde 2004 a São 
Rafael ja realizou 
65.243 atendimientos 
à criancas, adoles-
cente e suas familias 
de Maringá e região.

a importância do
seu papel para a ga-
rantia da qualidade de 
vida.



Nossa Causa
A desigualdade é um dos principais 
desafios estruturais que o Brasil precisa 
enfrentar para que possamos construir 
um novo paradigma de desenvolvi-
mento no país. Crianças e adolescen-
tes são um dos grupos sociais mais vul-
neráveis, por sua condição peculiar de 
desenvolvimento e as desigualdades 
regionais são mais severas para esse 
grupo, configurando inclusive, uma 
sobreposição de violações de direitos, 
quando desagregamos os dados em 
relação a gênero, raça, etnia, renda e 
local de origem.

Ao olharmos para a infância e ado-
lescência no país(1) , a desigualdade 
de renda é um dos principais desafios 
nacionais. No recorte que abrange 
a faixa etária de zero a 14 anos, por 
exemplo, o estudo revela que, no ano 
de 2015, em 14 estados brasileiros mais 
de 50% dessa população viviam com 
renda per capita de até meio salá-
rio-mínimo.
 
As precárias condições de vida          
dessa parcela da população geram 
um círculo vicioso do qual dificilmen-
te a criança ou o adolescente pobre 
consegue escapar, vendo seu futuro 
capturado pelo ciclo de reprodução 
da pobreza. Meninas engravidam pre-
cocemente, em 2017 16,4% dos be-
bês nascidos no Brasil foram de mães 
adolescentes. O Nordeste e Sudeste 
lideram os índices de gravidez antes 
dos 19 anos de idade, com 163.082 e 
153.389 partos, respectivamente.Em 18 
estados, o percentual de mães adoles-
centes está acima da média nacional 
(16,4%).

Para além da inversão da curva de re-
dução da mortalidade infantil, identi-
ficada em 2017 e divulgada em 2018, 
15 estados têm taxa de mortalidade 
infantil (menores de um ano de idade) 
acima da média nacional (12,4/mil 
nascidos vivos) e 17 deles tem a taxa 
de mortalidade na infância (menores 
de cinco anos) acima da média na-
cional (14,4/mil nascidos vivos ). O já 
alto índice de mortalidade materna 
nacional (56,6 óbitos/100 mil nascidos 
vivos) é ultrapassado por 14 estados 
brasileiros.

Na adolescência, a violência é a per-
versa consequência da violação de 
direitos fundamentais na infância. No 
Brasil, 18,4% dos homicídios, em 2017, 
vitimaram menores de 19 anos de ida-
de – quase sempre (80,4%) assassina-
dos pelo uso de armas de fogo. Onze 
estados brasileiros têm percentual de 
homicídios de crianças e adolescentes 
acima da média nacional. O Nordes-
te concentra a maior proporção de 
homicídios de crianças e jovens por 
armas de fogo (86,4%) e supera a pro-
porção nacional, chegando a 20,2% 
de jovens vítimas de homicídios sobre 
as ocorrências na Região.

No Estado do Paraná (2), 18,3% da 
população vivem em situação de po-
breza; 56% das crianças com até seis 
meses têm aleitamento materno ex-
clusivo; a distorção de idade-série no 
Ensino Fundamental é de 11,8%, e no 
Ensino Médio é de 22,6%; 6,7% da po-
pulação do estado não são atendidos 
pela rede de distribuição de água e 
30% não são atendidos pela coleta de 
esgoto. Dos 2.752 casos de homicídio 
em 2017, 391 ocorreram contra pes-
soas entre zero e 19 anos.

A prática da cidadania 
só adquire sentido 

se no seu horizonte estão 
os direitos de 

todos, a igualdade pe-
rante a lei, a defesa 

do bem comum.

João Batista Libanio

1- Disponível em : http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/abrinq/abrinq_caderno_legislati-
vo_2019.pdf. Acesso em: 10 fev. 2020
2-Disponível em: https://fadc.org.br/noticias/fundacao-abrinq-lanca-cenario-da-infancia-e-da-adolescen-
cia-no-brasil-2019. Acesso: 28/02/2020



Perfil das famílias atendidas

Considerando os princípios da 
universalidade, equidade, qua-
lidade e igualdade no aten-
dimento, a APMIF São Rafael 
desenvolve ações para a pro-
moção e a defesa de direitos 
fundamentais dos atendidos. 

Essas ações são realizadas por 
intermédio do Serviço Social. 
Em conjunto com a equipe mul-
tiprofissional, as assistentes so-
ciais atuam de forma ética e 
com total respeito à dignidade 
das crianças, dos adolescentes, 
bem como de seus familiares. 

O trabalho está pautado no diag-
nóstico social e na articulação 
com as redes dos municípios de 
origem dos  atendidos a fim de ga-
rantir seus direitos fundamentais. 

Além disso, atua de forma am-
pliada, para dar respostas as 
demandas dos atendidos e da 
OSC, desenvolvendo ações 
como:

-entrevistas sociais;
-busca ativa;
-reuniões para estudo de caso 
com a rede de serviços   sócio-
assistenciais; 
-organização de eventos da 
OSC;
-reuniões de equipe;
-coordenação dos Projetos so-
ciais;
-elaboração e supevisão de re-
latórios;
-reunião  e articulação 
com a rede de proteção  
à criança e adolescente.

Composição Familiar
Compostas por 3, 4 e 5 pes-
soas.

Renda Familiar
1 a 2 salários mínimos.

Moradia
Grande parte das famílias resi-
dem de aluguel ou em casas 
cedidas por alguém da família

Escolaridade Pais/ Responsá-
veis

Fundamental e Médio Incom-
pleto

Dependencia química na família
Temos um número significativo que utilizaram substâncias psi-
coativas, que afetam diretamente a dinâmica familiar na qual a 
criança e/ou adolescente estão inseridos.

Medicalização Crianças e Adolescentes
Em sua maioria, as crianças e adolescentes atendidos utilizaram 
algum tipo de medicação, em alguns casos usam mais de dois 
medicamentos. A Ritalina é a mais usada pelas crianças, em se-
quência temos a Risperidona.

Realizar o levantamento do perfil social das famí-
lias atendidas, é uma ação que colabora para iden-
tificação de sua privação, carência, discriminação 
e exclusão aos direitos sociais. Pensando nesse ob-
jetivo, as informações abaixo, demonstram o grau 
de vulnerabilidade das famílias atendidas em 2019.



Impacto Social
Trabalhando para nossa socieda-
de há 16 anos na geração e am-
pliação das oportunidades para 
crianças, adolescentes e suas fa-
mílias em situação de vulnerabi-
lidade social, a APMIF São Rafael 
por meio de seus atendimentos de 
qualidade, mobilizam os profissio-
nais que contribuem atualmente 
para manutenção e desenvolvi-

mento dos projetos sociais realiza-
dos pela institução.
Ao longo desses 16 anos , a nossa 
história foi construída por mãos de 
pessoas e parceiros que acredita-
ram em nossa causa de contribuir 
para que 5.142 crianças, adoles-
centes  e suas famílias fossem be-
neficiadas diretamente.

Atendimento especializado como 
instrumento de transformação

7.172 920

Projetos 
Sociais

Atendimentos 
foram 

realizados
Pessoas foram 

atendidas

3

Projetos 
Apoiados



O Encanto da Conquista do 
Ler e Escrever

De acordo com estimativa de "Todos 
Pela Educação" (1), que avalia a por-
centagem de alunos que aprenderam 
o conteúdo adequado à série que fre-
quentam, apenas 29% dos alunos con-
cluíram o nono ano com o aprendiza-
do adequado em português e 16% em 
matemática. O Ensino Médio tem um 
cenário ainda mais alarmante, princi-
palmente em matemática: apenas 9% 
dos alunos concluíram o terceiro ano 
do Ensino Médio com o conhecimento 
adequado – em português, foram 27% 
dos alunos. 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica), que agrega os indi-
cadores de fluxo escolar e de médias 
de desempenho nas avaliações, tam-
bém revela um cenário preocupante: 
nos anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal, o Ideb foi de 5,2; nos anos finais, de 
4,1; e, no Ensino Médio, de 3,7. O ob-
jetivo é alcançar seis pontos em 2022, 
média educacional dos países desen-
volvidos. (1)

O "Encanto da Conquista do Ler e Es-
crever" promove avaliações e aten-
dimentos fonoaudiológico, pedagó-
gico e psicológico às crianças que
apresentam transtornos e dificulda-
des de aprendizagem, oriundas de 
famílias em situação de vulnerabili-
dade social encaminhadas da rede 
pública de ensino da cidade de Ma-
ringá e região, no Paraná .

Foi criado no ano de 2014 , com o 
objetivo de atender uma grande 
demanda e defasagem no proce-
so de alfabetização das crianças 
do ensino fundamental público.

Esse projeto  é desenvolvido por uma 
equipe multidisciplinar que enten-
de  a alfabetização como um pro-
cesso individual e social,  sem idade 
para acontecer e que não se dá 
pelo simples treino das habilidades 
de   "decodificação" e "codificação" 
de símbolos, mas que está interliga-

da as diversas experiências sociais 
e culturais vividas na fase infantil.

O projeto possui uma metodo-
logia singular a qual proporcio-
na aos beneficiários atendimen-
to individualizado. Dessa forma, 
a equipe multidisciplinar trabalha 
com as especificidades e os pre-
juízos cognitivos, afetivo e funcio-
nal de cada criança atendida. A 
atuação do projeto também se es-
tende  a base familiar das crianças, 
enxergam suas famílias como a 
primeira instituição de suas vidas.

O Instituto AOCP financia 
100% do projeto, pois acredi-
ta na transformação  do indiví-
duo, por meio da alfabetização. 

Impacto Social do Projeto no 2019

Dados do 
Projeto

Público-alvo: 
Crianças de 6 
aos 10 anos.

Profissionais          
envolvidos:

1 Assistente Social
1 Fonoaudióloga
1 Psicopedagoga

1 Psicóloga

Valor do projeto: 
R$ 140.000,00

Valor per capita: 
R$ 388,00/mês

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável Do Projeto

Crianças
Atendidas

30
Atendimentos 

Familiares

1.088
META

30 vagas 
para 

atendimento

(1) Disponivel em: http://www.todospelaeducacao.org.br/pag/
cenarios-da-educacao. Acesso em 02/03/2020.



Rédeas da Vida 
O projeto tem o intuito de proporcio-
nar, por meio da prática da Equotera-
pia, a organização/aprimoramento 
do desenvolvimento biopsicomotor 
dos adolescentes, bem como de 
ações efetivas de conscientização 
quanto aos riscos de exposição a si-
tuações que desafiem a lei e sua in-
tegridade física e moral, objetivando 
o resgate da cidadania e fortaleci-
mento de vínculo familiar e comuni-
tário.

É realizada orientação aos pais e/ou 
responsáveis a respeito das crianças 
e adolescentes atendidos, encami-
nhados pela rede sócio assistencial 
da cidade de Maringá-PR, por meio 
de módulos compostos por  oficinas 
e palestras.

A Terapia com Cavalos é por ex-
celência uma “terapia pela relação” 
que valoriza a desorganização do 
adolescente (reconhecendo seus 
aspectos positivos), aproveita e re-
força suas competências, os seus 
talentos, tendo como aliado o ca-
valo, no diálogo com as figuras pa-
rentais. É uma relação de perma-
nente confiança e empatia; de 
uma compreensão incondicional.  

Constata-se, desta forma, o surgi-
mento de um cenário relacional/
emocional complexo, centrado 
principalmente em duas “novas re-
lações” (terapeuta – adolescente- 
cavalo) que se constituem como 
parte integrante de um núcleo in-
terventivo transformador (do ado-

lescente e da sua relação coma sua 
família) no qual o adolescente aca-
ba, em parte, também por se incluir.   

Importante ressaltar, que a intenção 
deste atual projeto é propor através 
da Terapia com Cavalos possibilida-
des terapêuticas aos adolescentes 
de acordo com a missão da OSC.

Temos apoio da SRM- Sociedade 
Rural de Maringá, onde acontece 
o projeto e financiamento pelo  FIA-
Fundo da Infância e da Adolescên-
cia, sob fiscalização do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente de Maringá (CMDCA).

Impacto Social do Projeto no 2019

Dados do Projeto

Público-alvo: 
Adolescentes de 

12 a 18 anos
incompletos.

Profissionais 
envolvidos:
1 Educador Social
1 Fisioterapeuta
1 Fonoaudióloga
1 Instrutor de 
Equitação
1 Psicóloga
1 Estagiário de 
Psicologia

Valor do projeto: 
R$ 180.000,00

Valor per capita: 
R$ 500,00/mês

Adolescentes
Atendidos

30
Atendimentos 

Familiares

780

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Do 
Projeto

META
atendimentos

 a 30 
adolescentes



O Projeto Fazendo a Diferença, realiza 
acolhida e atendimento as criancas e 
adolescentes vítimas de violências se-
xuais e outras violências, encaminha-
das pela rede de proteção tais como 
: Ministério Público, Secretaria de Saú-
de, Conselho Tutelar, CREAS, NUCRIA, 
e a rede de atenção à violência a 
crianca e adolescência do município 
de Maringá, complementando o ser-
viço do município, com o intuito de 
minimizar os impactos causados por 
tais violências.
Apoio e financiamento FIA- Fundo da 
Infância e da Adolescência, sob fis-
calização do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adolescente de 
Maringá (CMDCA).

Quanto à violência sexual, de acordo com os casos notificados no sistema de saú-
de, em 2011, mais de 70% dos estupros foram cometidos contra crianças e ado-
lescentes no Brasil – e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima 
que apenas 10% dos casos são notificados no país (Nota Técnica: Estupro no Bra-
sil: uma radiografia segundo os dados da Saúde. IPEA, 2014). A pessoa apontada 
como agressor, em 71% dos casos, é familiar ou pessoa próxima da vítima.

Disponível em : 13° Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Acesso em: 12 fev. 2020

Impacto Social do Projeto no 2019

Dados do Projeto

Público-alvo: 
Crianças de 0 a 18 
anos incompletos.

Profissionais 
envolvidos:
2 Psicólogas
1 estagiário
2 voluntárias

Valor do projeto: 
R$ 236.212,00

Valor per capita: 
R$ 328,00/mês

Crianças e ado-
lescentes

102
Atendimentos 

Familiares

1581

Objetivos de
 Desenvolvimento 

Sustentável Do Projeto

META
atendimento 

a 60 
crianças /

adolescentes



Novos Desafios
Mesmo que, para muitas pessoas, o 
termo terceiro setor possa remeter a 
algo não muito familiar, esse setor da 
economia é capaz de sensibilizar e 
conquistar apoio voluntário e até fi-
nanciero da sociedade.

Com o objetivo de mensurar essa 
sensibilização e mapear o compor-
tamento e as motivações do doador 
brasilero, o Instituto para o Desenvol-
vimento Social -IDIS- realizou uma 
pesquisa1  com 1.313 pessoas, no pe-
ríodo de 06 de julho a 01 de agosto 
de 2017. Como resultado, a pesquisa 
mostou que mais de dois terços das 
pessoas pesquisadas doou dinheiro 
nos últimos 12 meses, seja para uma 
organização social, para uma igreja, 
uma organização religiosa ou patro-
cinando alguém, sem interesses co-
merciais.
Outro estudo realizado no 2015 publi-
cado em maio de 2016, pelo CETIC- 
Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação2 -, revelou que 52% das 

organizações pesquisadas disseram 
ter recebido doações voluntárias de 
pessoas fisicas, 21% informaram que 
as doações foram provenientes dos 
orgãos governamentais municipais, 
enquanto 17% das organizações im-
formaram ter recebido doações de 
empresas privadas (percentuais não 
cumulativos).
Com base nos resultados, podemos 
perceber que a doação voluntária é 
fundamental para as organizações 
da sociedade civil. Contudo é per-
cebido que essas doações são insu-
ficientes para garantir a sua susten-
tabilidade e o seu desenvolvimento. 
Nesse sentido, faz-se necessária a 
adoção de um olhar técnico, respal-
dado por um planejamento estraté-
gico próprio.

Para nós, o maior desafio que temos 
é ser auto-sustentável, e é por isso 
que realizamos diferentes atividades 
ao longo do ano, que são: Bazares,
Feijoadas, Festa da canção e 
nações, e Palestras.

DOAR DINHEIRO PARA UMA IGREJA OU OUTRA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

DOAR DINHEIRO PARA UMA ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS/ ORGA-
NIZAÇÃO SOCIAL

DOAR DINHEIRO DIRETAMENTE PARA PESSOAS/ FAMÍLIAS NECESSITADAS

DOAR ALIMENTOS OU BENS PARA UMA ORGANIZAÇÃO  SEM FIND LUCRATI-
VOS / ORGANIZAÇÃO SOCIAL / TEMPLO OU IGREJA

FAZER TRABALHO VOLUNTÁRIO PARA IGREJA OU ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

FAZER TRABALHO VOLUNTÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO SEM FIND LUCRATI-
VOS/ ORGANIZAÇÃO SOCIAL

DOAR, PATROCINANDO ALGUÉM (SEM INTERESSE COMERCIAL)

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS

NÃO SEI

1Disponível em : <https://www.idis.org.br/publicacoes/>.Acesso em: 13 fevereiro.2019
2Disponível em : <https://www.cetic.br/>.Acesso em: 13 fevereiro.2019

Novas Atitudes
Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, também conhecidos 
como ODS, fazem parte de uma 
agenda global que tem 17 objetivos 
e 169 metas que visam a construção 
de um mundo mais justo, próspero, 
sustentável e igualitário até 2030.

Os ODS foram traçados dentro de 
uma perspectiva universal, ou seja, 
eles refletem as aspirações de diver-
sas nações do mundo e represen-
tam, dessa forma, uma oportunida-
de importante para construir uma 
trajetória mundial com equilíbrio am-
biental e social.

No que se refere à implementação 
da agenda dos ODS, o governo bra-
sileiro tem discutido meios de cum-
prir com os compromissos assumidos 
em relação às metas internacionais 
até 2030. Como país-membro da 
ONU, o Brasil terá diversos desafios 
para adotar essa agenda de longo 
prazo e internalizar os compromissos 
com ações concretas que ajudem a 
transformar a realidade do país e do 
mundo.

A APMIF  São  Rafael, sendo uma or-
ganização registrada na ONU,  tam-
bém se une aos objetivos do milênio, 
nossos principais projetos trabalham 
com os ODS 3 de saúde de qualida-
de, 4 de educação de qualidade, 17 
acordos parceiros para implemen-
tação dos objetivos, além disso a 
instituição também realiza diferentes 
atividades orientadas pelos  ODS12 

Assegurar padrões de produção e 
sustentáveis. Especialmente focado 
no objetivo que nos diz: Até 2030, 
reduzir substancialmente o geren-
ciamento de resíduos por meio de 
prevenção, redução, reciclagem e 
reutilização.
As ações realizadas pela APMIF São 
Rafael foram as seguintes:

Reciclagem de roupas: A instituição 
recebe anualmente mais de 20.000 
doações de roupas novas e usadas 
de diferentes famílias em Maringá e 
promove bazar solidário benefician-
do as famílias atendidas.

Redução no uso de sacolas plásti-
cas: Em cada atividade realizada 
por nossa instituição, evitamos o uso 
de sacolas plásticas e, em vez disso, 
usamos sacolas de papel.

Copos plasticos: Dentro da insti-
tuição, você pode encontrar dife-
rentes pontos que fornecem água, 
mas não colocamos copos de plásti-
co, insistimos que as famílias tragam 
suas próprias garrafas de água, em 
2019 economizamos cerca de 15.000 
copos de plástico, que não conta-
minaram o meio ambiente .

Nossa instituição está comprometida 
com o meio ambiente, razão pela 
qual lidera pelo exemplo e incentiva 
as famílias de crianças e adolescen-
tes que tendem a cuidar do meio 
ambiente por meio dessas diferentes 
ações.



Pesquisa de Satisfação do 
Projeto " O Encanto da Con-
quista do Ler e Escrever"
Aplicamos uma pesquisa as famílias 
do projeto "O Encanto da conquis-
ta do ler e escrever" para avaliar o 
nível de satisfação do nosso proje-
to realizado em 2019, entregamos 
aos pais de 30 famílias participantes 
para que, por meio dessa pesquisa, 
eles expressem sua opinião sobre o 
projeto.

O resultado foi algo que nos sur-
preendeu e, obviamente, foi a satis-
fação porque 100% de todas as fa-
mílias estão muito satisfeitos com o 
resultado do projeto. Visto que 90% 
das crianças foram aprovadas.

Voluntariado
Horas realizadas 

em 2019

2.148

Valor 
aproximado

R$ 314.224

De acordo com as Nações Unidas, 
voluntário é o jovem, adulto ou idoso 
que, devido a seu interesse pessoal 
e seu espírito cívico, dedica parte do 
seu tempo, sem remuneração, a di-
versas formas de atividades de bem 
estar social ou outros campos.

A Apmif São Rafael contou com 55 
profissionais voluntários para atendi-
mento das crianças, adolescentes e 
suas famílias, sendo: 

- Psicólogos;
- Fonoaudiólogos;
- Nutricionista;
- Psicopedagoga;
- Psicomotricista;
- Assistentes Sociais;
- Pediatras;
- Otorrinolaringologista;
- Oftalmologista;
- Gastroenterologista;
- Ortopedista;
- Odontologista;
- Advogado;
- Arquiteto;
- Eletricista;
- Professores;

Além de várias pessoas do bem que 
colaboraram na realização de even-
tos da Instituição como a Festa das 
Nações, Festa da Canção. Dia das 
Crianças, Feijoada, Yakisoba, entre 
outros.

2.788
AtendimentosAtendimentos

317
Pessoas Pessoas 

atendidasatendidas



Pediatria

Dr. Luíz Hapner

Dra. Mariane Arns

Dra. Mariluce Abe

Dra. Vera Beltran

Atendimentos

Atendimentos
5.100

935
2019

2004-2019

O ambulatório de Pediatria realiza 
atendimentos de puericultura por 
médicos pediatras voluntários aos pa-
cientes com idade entre zero e 19 anos 
de Maringá e região. As consultas de 
puericultura, consiste na avaliação 
completa do paciente, peso , altura e 
outras medidas, até o desenvolvimen-
to neuropsicomotor e da sexualidade, 
que visa proteger o paciente contra 
algum agravo que possa interferir em 
seu desenvolvimento físico e mental.

Para os atendimentos desse ambu-
latório contamos com 04 médicos 
pediatras voluntários e também mé-
dicos residentes, além de estudantes 
internos do 5º ano de medicina. São 
utilizadas 04 salas, do prédio anexo a 
administração.

No ambulatório também recebemos 
voluntários da área de medicina da 
família, fonoaudiologia (dedicada a 
amamentação) e nutrição.

A APMIF São Rafael esteve sempre 
voltado ao cuidado da saúde numa 
concepção integral. Cuidar da saú-
de é cuidar do ser em sua integrali-
dade, buscando interagir em várias 
dimensões, através da utilização de 
sistemas integrados e multiprofissio-
nais de atendimento que percebem 
o ser humano na sua totalidade e in-
dividualidade, sempre procurando 
respeitar sua dignidade e oferecer 
também aos familiares o acolhimento 
e não limitado apenas à patologia.

As crianças e os adoles-
centes têm todos os direi-
tos humanos, não porque 
são "o futuro",mas porque 
são seres humanos "hoje".

unicef.org



Somos todos anjos 
com uma asa só; e 
só podemos voar 
quando abraça-

dos uns aos outros.
Luciano de Crescenzo

Estrutura Organizacional
O modelo de governança da APMIF 
São Rafael, como  uma organização 
da sociedade civil, é um dos pilares 
de sua gestão. A estrutura organiza-
cional da São Rafael compreende 
a Presidência, o Tesoureiro , além do 

Conselho Fiscal e Conselho dos Profis-
sionais, formando , assim, a sinergia e 
a união necessária à condução das 
ações institucionais e de forma estra-
tégica.

Presidencia Tesoureiro Conselho 
Fiscal

Conselho dos 
Profissionais



Equipe Técnica
A equipe técnica está sempre em bus-
ca de qualificação para desenvolver 
seu trabalho, a capacidade e a satis-
fação dos nossos colaboradores são 
um dos aspectos mais importantes do 
APMIF São Rafael. Ao longo desses 
anos de atuação, nossa organização 
mantém o foco no desenvolvimen-
to de seu trabalho, por meio de uma 
equipe de profissionais que garantem 
a realização de nossa atividade, com 
alto nível de qualidade, segurança e 
transparência.

Utilizando como estratégia a melhoria 
contínua dos processos, a APMIF São 
Rafael consegue estabelecer dinamis-
mo em suas atividades e garantir aos 
seus usuáios maior eficiência e agilida-
de operacional.

Nossa equipe técnica em 2019 con-
tou com 12 colaboradores distribuídos 
em: Administrativo, Serviço social, Re-
cepção, Psicologos e Serviços gerais.

Sob a mesma ótica de qualidade, 
foram instalados ares condiciona-
dos em  todas as salas de atendi-
mentos deixando ambientes clima-
tizados  beneficiando diretamente 
as criancas e adolescentes  atendi-
dos.

Em nossa sala de reuniões, um dispo-
sitivo multimídia foi instalado com-
posto por um Data Show, tela retra-
til, e Caixa de Som. Esse ambiente 
tornou-se agradável e útil para as 
apresentações de nosso trabalho, 
proporcionando conforto ambien-
tal.

Além disso, com o apoio de volun-
tarios, os espaços externos da nossa 
sede foram decorados com vários  
artes em grafites que dão mais har-
monia e vida ao nossa OSC.
 
Adquirimos a plataforma "Doação 
Solutions" para facilitar o relacio-
namento entre doadores e a insi-
tuição, de uma foma simples e rápi-
da.  Através das doaçõs podemos 
tornar realidade projetos que trans-
formem o mundo num lugar melhor. 
Venha ser um dos nossos doadores 
também. 

Inovação

Gestão de Pessoas
As grandes missões são confiadas 
àqueles que estão engajados e com-
prometidos com o resultados e com-
partilham do pensamento de que 
a qualidade de nossas ações e a 
satisfação do nosso público são re-
sultados da soma das habilidades, 
capacidades e esforços de todos.

Promover a atualização contínua 
de nossos profissionais e de nos-
sos processos, bem como estimu-
lar o crescimento individual e co-
letivo, é o desafio da nossa área 
de Desenvolvimento Humano. Já 
evoluímos muito, mas acreditamos 
que a excelência é o nosso lugar!

Perfil da nossa Equipe



Premiações
Acreditamos que nenhuma honra ou prêmio deve ser deixado para trás. 
Reconhecemos a importância de destacá-lo neste relatório.

Compromissos com a 
Sociedade

Sediado na Rua Itapura, n° 581, Zona 3, na cidade de Ma-
ringá, no estado do Paraná, a APMIF São Rafael já nasceu 
ciente de sua importância e seu papel para a sociedade.

De direito e constituído na forma de Organização de Socie-
dade Civil sem fins lucrativos , sem cunho político ou parti-
dário, o APMIF São Rafael foi fundado em 11 de Dezembro 
de 2005 e, em comformidade com o seu estatuto, tem como 
finalidades:

• Desenvolvimento de atividades de assistência social junto 
às crianças, adolescentes e suas famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social na gratuidade, objetivando 
o interesse público, voltados  à promoção de atividades e 
finalidades de relevância púbica e social.

• Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e re-
dução da violência familiar e comunitária.

• Promoção do voluntariado e da participação social nos 
conselhos e órgãos de controle social nos municípios, esta-
do e governo federal que atuam em defesa e a garantia 
de direitos das crianças e adolescentes.

• Direitos da Criança e do Adolescente e redução da violên-
cia familiar e comunitária.

• Promoção de um espaço de informação, orientação, 
acolhimento às crianças e adolescentes vítimas ou teste-
munhas de violência e aos seus grupos familiares e/ou res-
ponsáveis de forma digna e abrangente.



Parceiros de Transformação

Uma história de sucesso acontece quando é escrita por várias mãos. 
Ao longo de sua jornada, APMIF São Rafael já firmou parcerias com 
pessoas e empresas, além de Órgãos nas esferas Municipal, Estadual e 
Federal.



Demonstrativo 
Financiero

É através das demonstrações finan-
ceiras de uma OSC que a direto-
ria e o  investidor em potencial po-
dem tomar decisões mais seguras. 
 
É por meio da análise das infor-
mações contidas nas demonstrações 
financeiras que as organizações 
conseguem aprovar financiamen-
tos, pois ali estão discriminados os 
recursos disponíveis em caixa e 

sua capacidade de pagamento. 
 
As demonstrações financeiras são 
capazes de discriminar todos os gas-
tos, o retorno sobre investimentos e o 
faturamento previsto,e tornar trans-
parente suas ações.

Todo demonstrativo financeiro está 
disponível em nosso site.
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