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12 ANOS DE HISTÓRIA

O que faz a diferença é sempre o amor! 
É tratar o outro como gostaríamos de ser tratado!



 

 

MISSÃO 

VISÃO  

VALORES 

Trabalhar com transparência e honestidade contribuindo com a
sociedade por meio de pessoas de boa vontade que queiram

trazer conforto e bem estar aos que precisam de apoio,
tratamento e orientação em saúde e assistência social, a fim de

brotar sorrisos e esperança em cada um que faça parte da
Casa de Apoio Amor Fraterno ampliando as oportunidades para

fazer o bem.

Consolidar-se como uma instituição desenvolvida que contribui
para a saúde e assistência social das pessoas e estimula a

consciência social para estender seus públicos de atendimento.

O amor como sentido do nosso trabalho;
A fraternidade como base da instituição;

Transparência ao receber e destinar as doações;
Confiança e respeito em todas as nossas relações;

Acolhimento com dignidade;
Resiliência para alcançar sonhos;

Alegria em nosso dia a dia;
Ânimo para encontrar oportunidades onde houver dificuldades;

Empatia como expressão da consciência social;
Somos a força do trabalho voluntário.

 



Sabemos o quanto é difícil e doloroso passar por um tratamento de saúde, ou
ainda acompanhar um familiar durante o período de tratamento. As dificuldades
aumentam ainda mais quando este tratamento precisa ser realizado em uma
cidade fora do seu local de domicílio. Se não bastasse as dores e as incertezas
desta nova fase, a preocupação em onde ficar, e onde comer acabam vindo á
tona, trazendo ainda mais angustias.

É frente a essas dificuldade e incertezas que a Casa de Apoio Amor Fraterno atua,
ofertando de forma gratuita hospedagem e alimentação ao paciente e um
acompanhante que necessite permanecer nas Gêmeas do Iguaçu para a realização
de tratamento de saúde.

O ano de 2020 foi atípico para todos devido a Pandemia do COVID-19. A CAAF
assim como outras Instituição precisou dar uma pausa nos atendimentos devidos
as incertezas deste período. Permanecendo fechada para o atendimento de
pacientes e acompanhantes durante os meses de abril à outubro. 

Os atendimentos retornaram ao normal do mês de novembro.

ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PROVISÓRIO 

ATENDIMENTO EM NÚMEROS 

150
NOVOS 

CADASTROS 

537 
PERNOITES  2.000 

REFEIÇÕES  



Durante o ano de 2020 atendemos as seguintes cidades:

Santa Catarina

Águas frias 
Bela Vista do Toldo
Blumenau
Calmon 
Canoinhas
Chapecó 
Indaial 
Itaiopólis 
Joinville
Mafra 
Major Vieira 
Papanduva 
Porto União 
São Bento do Sul 
Três Barras  

Antônio Olinto 
Bituruna 
Cambará
Cascavel
Contenda 
Cruz Machado 
Curitiba 
General Carneiro 
Guaratuba
Imbituva 
Lapa
Londrina 
Palmas 
Paula Freitas
Paulo Frontin 

A Instituição oferta hospedagem em quartos familiares com direito a roupa de
cama e banho, 4 refeições diárias, além do acompanhamento com equipe
especializada: Assistente Social, Psicóloga e Nutricionista. Cabe lembrar que todo
o atendimento é realizado de forma gratuita. 

Peabiru
São Mateus do Sul 
Teixeira Soares 
União da Vitória

Paraná

Dentre o público atendido: mães da neonatal, acompanhantes da UTI e UTI
pediátrica, acompanhantes em revezamento de paciente internados em enfermaria,
pacientes em tratamento de quimioterapia e seus acompanhantes e visitantes de
pacientes da Clínica HJ, entre outros.

O período de permanência dos acolhidos teve uma variação entre uma diária e 60
dias consecutivos. 
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EMPRÉSTIMO EM NÚMEROS 

NÚMERO DE EMPRÉSTIMOS POR CIDADE 

Cadeiras de rodas, de banho, muletas e
andadores, entre outros equipamentos,
dão o suporte necessário e garantem a
qualidade de vida no período de recuperação
ou tratamento de saúde.
O Projeto tem auxiliando os munícipes de Porto
União e União da Vitória, que não possuem
condições financeiras para adquirir esses
equipamentos. 

O empréstimo é realizado gratuitamente sempre com 
período predefinido, podendo haver a prorrogação do prazo
para devolução. 
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O Projeto não parou seus atendimentos em meio a Pandemia do COVID-19, realizando
empréstimos durante todo o ano de forma continua. 



Em clima de folia realizamos 18 visitas
durante o mês de fevereiro, entre os
hospitais São Brás e São Camilo,
Hemodiálise, Oncologia, Asilo Profeta
Daniel e Lar de Nazaré. 

  
 

O ano de 2020 começou... e em fevereiro com a chegada do carnaval  os Doutores
Palhaços estavam prontos e com energia acumulada para espalhar a alegria nos
hospitais.

JÁ OUVÍAMOS FALAR DO COVID-19, MAS
ESTAVA TUDO TÃO LONGE, TÃO DISTANTE DE

NÓS. 

Iniciamos o mês de março com a programação cheia. No dia 07 realizamos o Pedágio
Solidário com o intuito de arrecadar recursos financeiros, para custear capacitações
e a manutenção do Projeto



Entretanto, como em um passo de mágica, o que parecia tão longe, chegou até ao
Brasil, ao estado de Santa Catarina, interrompendo a programação de visitas do
Projeto.  

Para a preservação da saúde de todos cancelamos as atividades presenciais do
Projeto, realizando somente reuniões on-line, troca de experiência com profissionais e
professores que nos acompanham e nos auxiliam durante a trajetória do Sorriso
Fraterno. 

 
 

. 

...2020 foi com toda a certeza um ano atípico e difícil para todos, marcado
principalmente pela Pandemia da COVID-19, pelas dificuldades, incertezas e
angustias, mas também de muita resiliência, luta e solidariedade. 

Infelizmente desta vez a alegria dos palhaços do Sorriso Fraterno precisaram ficar do
lado de fora dos hospitais, mas em nenhum momento as energias positivas e a
lembrança do sorriso deixaram de serem relembradas. 



Para garantir a sustentabilidade financeira a CAAF encontra suporte em três
pilares: gestão financeira responsável, comunicação clara e excelência na execução
dos projetos. 

A Instituição é fruto de doações e do trabalho voluntário, da força e da união de
muitas pessoas. 

A CAAF vem se organizando e trabalhando para possibilitar a  diversificação das
fontes recursos. Atualmente a maior fonte de arrecadação é o Bazar permanente,
seguindo pela Central de doações e doações espontâneas tanto de pessoas físicas
como jurídicas. Ainda conta com doações por meio de projetos. 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

2020 não foi um ano fácil, enfrentamos diversas dificuldades financeiras,
precisamos fechar por um período o Bazar, o que refletiu diretamente no
orçamento da Instituição. Foi preciso demitir funcionários e reestruturar o serviço.
Mas apesar do ano difícil saímos gratos por todo o aprendizado, pela união dos
voluntários e por acreditar que juntos podemos superar qualquer desafio.



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA  

ORIGEM DOS RECURSOS   

Bazar 
71.8%

Central de Doações 
27.8%

Doações pessoa Jurídica
0.3%

Bazar R$ 649.171,63

Central de Doações R$ 251.093,02

Doações Pessoa Jurídica R$ 2.911,85
 

Convênio Porto União R$ 1.519,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS   

Salários e Encargos Trabalhistas 

55.4%

Manutenção da Instituição 

39.8%

Cursos e Treinamentos de Funcionários e Voluntários 

3.8%

 Manutenção (água, luz, telefone, internet, alimentação, higiene e limpeza,
manutenção de equipamentos, combustível, segurança, vestuário, contabilidade, entre
outras)    R$ 224.303,20

 Salários e Encargos Trabalhistas  R$ 312.262,60

 Cursos e Treinamentos com Funcionários e Voluntários  R$ 21.383,89

Impostos e taxas  R$ 5.677,85



2020
R$ 904.695,50

2019
R$ 982.688,62

Central de 
Doações 

Doações -
 Bazar  

Doações de Pessoas Físicas –
Diversas

R$ 83.001,90

Doações de PJ
R$ 102.037,01

 

Bazar 
R$ 647.135,78

Convênio com a Prefeitura de 
Porto União 
R$ 4.269,00

Total de Doações em 2019
R$ 982.688,62

Central de Doações 
R$ 146.244,93

Doações de Pessoas Físicas –
Diversas
R$ 0,0

Doações de PJ
R$ 2.911,85

Central de Doações 
R$ 251.093,02

Bazar 
R$ 649.171,63

Convênio com a Prefeitura de 
Porto União 
R$ 1.519,00

Total de Doações em 2020
R$ 904.695,50

ANÁLISE SOBRE O IMPACTO NA PANDEMIA NA CAAF

Concluímos que unidos por um
propósito, doadores, voluntários e

colaboradores, formamos uma grande
equipe e juntos somos mais forte do

que um ano cheio de incertezas!
 

Ano de
incertezas
Pandemia 

Expansão da
Central de
Doações 

SOLIDARIEDADE DOAÇÕES

EM MEIO AO UM ANO CHEIO DE
DÚVIDAS E INSEGURANÇA COM A

PANDEMIA DO COVID-19 A
SOLIDARIEDADE EM PROL DA CASA
DE APOIO AMOR FRATERNO FALOU

MAIS ALTO!

As doações realizadas
através da central de
doações em 2020 foi

em 60% a mais em
comparação ao ano de

2019.

Doações realizadas no
Bazar tiveram um

aumento de 2,5% a mais
em comparação ao ano

de 2019. 

PANORAMA DE RECURSOS EM 2019

PANORAMA DE RECURSOS EM 2020



PALAVRAS DE GRATIDÃO! 

CARTINHA DOS ACOLHIDOS! 

MENSAGENS DO FACEBOOK! 



O trabalho voluntário sempre foi a essência da CAAF, foi por meio dele
que o trabalho teve início! 

 A cada ano cresce o número de voluntários que contribuem com o
trabalho social da Casa, que possibilitam que sejam beneficiadas mais e
mais pessoa. E juntos, percebemos que somos bem mais fortes!

         Sem VOLUNTÁRIOS, nosso trabalho jamais seria concretizado.

Vocês não nos abandonaram mesmo com todas as incertezas e riscos da
Pandemia. Sempre estavam lá, firmes e fortes! 

Alguns precisaram se afastar, devido a idade, a doenças, mas sabemos
que no coração e no pensamento sempre estiveram presentes!

Tenham a certeza que cada pessoa que é atendida pela Casa de Apoio é
grato a vocês, pelo tempo precioso que dedicam em prol do outro, de
pessoas que provavelmente vocês nunca vão conhecer, mas ajudaram a
fazer a diferença em um dos momentos mais delicados de sua vida.

A Direção da Casa de Apoio Amor Fraterno, através desta singela
mensagem expressa a GRATIDÃO a todos os Voluntários da CAAF, por
ajudar a Instituição a crescer, a se manter e principalmente a fazer a
diferença! 

AGRADECIMENTO MAIS QUE ESPECIAL!  



ACOMPANHE O NOSSO TRABALHO !

https://www.facebook.com/casadeapoioamorfraterno

https://www.instagram.com/casaamorfraterno/

https://www.instagram.com/bazarcasaapoio/

http://casaamorfraterno.org/

https://www.facebook.com/projetosorrisofraterno

https://www.instagram.com/projetosorrisofraterno/

SORRISO FRATERNO 

https://www.facebook.com/casadeapoioamorfraterno
https://www.facebook.com/casadeapoioamorfraterno


   
 

A PANDEMIA mudou a nossa rotina
mas não vai impedir que o

 AMOR CONTINUE FRATERNO! 


