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Quem somos

O ano de 2020 trouxe um vírus invisível que distanciou
as pessoas fisicamente, mas de diferentes formas as
uniu em favor do próximo, despertando a solidariedade.

Seguindo as mesmas diretrizes das escolas o Projeto
Dorcas suspendeu as atividades presenciais com
crianças.

Mas, pronta e rapidamente focou em ações sociais que
garantissem aos alunos e suas famílias o suprimentos
das suas necessidades básicas.

O que fizemos2020

O Projeto Dorcas é uma Instituição
privada cristã, sem fins lucrativos, que 
 surgiu em 2013.
A unidade infantil começou a funcionar
em março de 2015, na maior favela de
Santa Catarina, a comunidade Frei
Damião, no município de Palhoça. Nossa
ação nesta comunidade, visa promover a
justiça social e transformação das
crianças carentes atendidas, através de
atividades sócio educacionais,  apoio
emocional e espiritual, alimentação e
muito amor.



Desde março com ajuda de apoiadores e doações o Projeto realizou 15 ações sociais e
entregou mais de:
30 toneladas em alimentos
7000 itens de higiene e limpeza
35 gás de cozinha
150 cobertores
100 marmitas a moradores de rua
Roupas e calçados

80 famílias (em torno de 400 pessoas) foram assistidas 
nesses período de forma ininterrupta.

A ação de Natal é a 16ª ação e será doado mais de 
2.000kgs em alimentos, além
do apadrinhamento de 172 
crianças (alunos e irmãos até 
12 anos)

AÇÕES SOCIAIS



Em julho de 2020 o Projeto Dorcas recebeu
diversas solicitações dos responsáveis pelos
alunos para ajudá-los com as atividades
escolares remotas (muitos responsáveis são
analfabetos ou baixa escolaridade e não
conseguiam ajudar as crianças). Dessa forma
se criou uma forma de trabalho que
garantisse a segurança sanitária tanto do
voluntário quanto da criança.

Em agosto se retomou as atividades internas
como alfabetização com duas turmas
fragmentadas em poucas crianças para
garantir o distanciamento e segurança.

No mesmo mês retomamos as atividades
externas de basquete e tênis

ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS

Fim de outubro as atividades
internas foram suspensas pelo pico
de COVID na região, permanecendo
somente as atividades externas e
jovem aprendiz.



Desde novembro de 2019 o Projeto Dorcas tem buscado colocar seus alunos a
partir de 14 anos como Jovem Aprendiz no mercado de trabalho. Entendendo
que essa oportunidade aumenta auto estima, gera autonomia/ conquistas,
quebra o ciclo  de miséria e reduz o risco de evasão escolar, gravidez precoce e
envolvimento com drogas.

Até o presente momento 23 alunos já se efetivaram como jovem aprendiz. E
outros 10 aguardam encaminhamento/ entrevistas.

O Projeto Dorcas planejou as
atividades do próximo ano numa
perspectiva de normalidade e
atendimento presencial às crianças e
adolescentes.
Mas, cientes das incertezas e
possíveis mudanças e adaptações.

Para 2021 se estima atender em
torno de 100 crianças, e se
empenhará forças em alcançar a sede
própria, pois o espaço a cada ano tem
limitado a qualidade do trabalho.

Porém, a única certeza que se tem é
que continuaremos a amar as
crianças desta comunidade e lutar
para que tenham oportunidades de
transformação.

JOVEM APRENDIZ

Sonhos e Desafios2021



Gostaríamos de agradecer a você
que esteve conosco durante todo o
ano de 2020, repartindo seu amor
através do seu tempo e seus
recursos.

Desejamos que Deus abençoe seu
2021 com amor, saúde e paz.

Rua Ricardo Schlemper 20 - Brejaru -
Palhoça/SC - 88133-652

Homepages:
www.projetodorcas.org.br
www.abracedorcas.com

Redes sociais:
Instagram: @projetodorcaspalhoca
Facebook: Projeto Dorcas

(48) 9628 5522
(48) 9652 8685

Agradecimentos

ONDE ESTAMOS

Fique ligado!

Em fevereiro de 2021 o Projeto enviará o balanço financeiro do ano base 2020.


