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O Instituto é administrado pela Congregação Pobres Servos da 
Divina Providência, fundada em 1907, por São João Calábria.

Na área da Assistência Social, mantemos diversos projetos e 
programas sociais, desenvolvendo trabalhos voltados para crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos que se encontram em situação 
de vulnerabilidade e risco social. Executamos ações socioassistenciais 
gratuitas e direcionadas ao público-alvo da assistência, que resultaram 
em mais de 85 mil pessoas atendidas ao longo de 2021. 

Já na área da Educação, atendemos gratuitamente 807 crianças de 
0 a 05 anos e 11 meses que vivenciam diversas situações de vulnerabilidade 
ou de risco social.

Atendimentos realizados em 2021 



A Associação Menores com Cristo - AMECC, fundada em 13 
de novembro de 1990, é uma organização sem fins lucrativos, 
localizada em Guarabira, em Paraíba - PB.

Nasceu da sensibilidade de um padre alemão ao visitar uma cela 
de crianças e adolescentes na prisão da cidade. Em uma das visitas, 
um garoto entregou uma carta pedindo que o padre o retirasse da 
prisão e o assumisse. Em 13 de novembro de 1990, o juiz concedeu 
a guarda. A Diocese apoiou a ação e cedeu abrigo ao adolescente. 
A novidade de um lugar de referência para crianças espalhou-se 
e o grupo cresceu. O adolescente chamou o grupo de “Menores 
Com Cristo”, batizando a organização. 

Em 25 de março de 1993, a AMECC foi formalizada, com um grupo 
de 40 membros fundadores e uma equipe. A Gestão da AMECC foi 
assumida pelos Pobres Servos da Divina Providência em 2018.

ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2021: 344

Serviço de proteção 
social básica

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
(06 AOS 17 ANOS) 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO FAMILIAR (SAF) 

Tem como foco o fortalecimento da convivência familiar e 
comunitária, bem como a contribuição para o retorno ou permanência 
dos adolescentes na escola, por meio do desenvolvimento de atividades 
que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação 
geral para o mundo do trabalho. O serviço é ofertado pelo Centro de 
Educação Profissional São João Calábria (Porto Alegre), Centro Social 
São João Calábria (Rio Grande) e Centro Educacional Nossa Senhora 
Aparecida (Jacundá).

O SAF desenvolve um trabalho social com as famílias em 
vulnerabilidade, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da 
família, prevenir a ruptura de vínculos, e oferecer serviços que desenvolvam 
potencialidades e aquisições das famílias, ampliando o acesso aos direitos 
e a cidadania.

ATENDIDOS: 1.710
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 96

ATENDIDOS: 2.480
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 3
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PROJETOS SOCIAIS DIVERSOS

PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO COMBATE À COVID-19 E DST’s

Projetos realizados em parceria com o poder público, iniciativa 
privada, e editais de organizações e comunidade, com o intuito de apoiar 
e aprimorar a oferta dos serviços destacados abaixo. 

Projetos apoiados pela UNICEF e desenvolvidos pelo Centro 
Educacional e Social São José Operário, em parceria com Unidades de 
Saúde de São Luís, com o objetivo de conscientizar a população do Estado 
do Maranhão sobre os cuidados necessários à prevenção de DST’s e ao 
CORONAVÍRUS. 

ATENDIDOS: 3.895
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 107

ATENDIDOS: 16.761
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 06

3Relatório Social 2021 



PROJETOS PRÓPRIOS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS DA EDUCAÇÃO 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 
(PAIF) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)

Serviços realizados em parceria com o FUNDEB, Instituto Alcoa, 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba/PA, Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Pará, Secretaria Municipal da Criança 
e Assistência Social/MA, com a comunidade e parceria privada, tendo o 
intuito de apoiar e aprimorar a oferta dos serviços nos municípios de São 
Luís/MA e Marituba/PA. 

O PAIF desenvolve ações de fortalecimento da função protetiva das 
famílias, prevenção a ruptura dos seus vínculos, promoção ao acesso 
e usufruto a direitos sociais, bem como contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos usuários. O PAEFI tem como objetivo o serviço 
de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais 
membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Os serviços são 
ofertados no município de Porto Alegre/RS.

ATENDIDOS: 5.256
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 13

NÚMERO DE ATENDIDOS: 42.503
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 155
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GESTÃO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO/RS

ESCOLA STARTUP 

O Centro de Educação Profissional São João Calábria, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Viamão, desenvolveu atividades em nível 
de gestão para cooperação técnica e administrativa, com objetivo de 
dar continuidade na oferta dos serviços socioassistenciais dos níveis 
de Proteção Social Básica e Especial; Vigilância; Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos; Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade. 

O Projeto Ampliando Sonhos na Bom Jesus (Porto Alegre) busca 
possibilitar a realização de atividades socioeducativas a adolescentes 
de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social, colocando 
em prática novos conhecimentos e despertando novos aprendizados, 
habilidades e competências. Os beneficiários são apresentados a diversos 
itinerários onde eles, como protagonistas do processo, irão construir, com 
auxílio e mediação dos educadores, competências e habilidades que os 
permitam dar conta das situações e desafios propostos. 

FAMÍLIAS ATENDIDAS: 7.063
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 93

ATENDIDOS: 51
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 06
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Serviço de proetção 
social especial de média 
complexidade 

 

Serviço de proteção 
social especial de média 
complexidade 

SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL

PROJETO POP RUA

O programa Ação Rua, desenvolvido através da parceria entre 
Instituições de Assistência Social e a Fundação de Assistência Social 
e Cidadania – FASC, é um serviço que aborda e identifica crianças, 
adolescentes e adultos em situação de rua. O Centro de Educação 
Profissional São João Calábria é uma das unidades que executa o 
Programa, atuando na Região Sul/Centro Sul de Porto Alegre.

O POP RUA iniciou em dezembro de 2020, no município de Porto 
Alegre/RS, para atender a população em situação de rua, atendendo 
também as necessidades e características da comunidade LGBTQI+, com 
foco no acompanhamento das pessoas atendidas e visando especialmente 
a oferta de espaços de alimentação, higiene pessoal, acolhimento técnico 
e pernoite, assim como a distribuição de roupas de cama e banho, kits de 
higiene pessoal e materiais de proteção ao COVID-19.  

ATENDIDOS: 1.893
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 17

ATENDIDOS: 3.316
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 17
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Serviço de proetção 
social especial de média 
complexidade 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

No Centro Dia do Idoso são acompanhadas pessoas idosas com 
grau I de dependência (física, visual, auditiva e mental), que tiveram 
suas limitações agravadas por violações de direitos (isolamento social, 
fragilidade dos vínculos familiares, insegurança alimentar, entre outros). 
Já o Centro Dia para Crianças com Deficiência presta atendimento 
durante o dia a crianças com deficiências, com prioridade para aquelas 
com microcefalia e deficiências associadas, de 0 a 06 anos, e suas famílias, 
promovendo atividades de convivência grupal, social e orientação nos 
cuidados pessoais, com vistas ao fortalecimento de vínculos e ampliação 
das relações sociais, além de oferecer apoio e orientação aos cuidadores 
familiares para acesso a outros serviços no território. Por fim, o Centro 
Dia Referência para Adultos com Deficiência presta atendimento a 
jovens e adultos com deficiências e suas famílias, realizando um conjunto 
variado de atividades de convivência grupal, social e comunitária; 
cuidados pessoais; fortalecimento de vínculos e ampliação das relações 
sociais; acesso a outros serviços no território e às tecnologias assistivas de 
autonomia e convivência.

FILIAL 
Centro de Educação 

Profissional São João Calábria
Centro Educacional e Social 

São José Operário

SERVIÇO 
Centro Dia Idoso 

Centro Dia Adulto
Centro Dia Infantil

MUNICÍPIO/UF
Porto Alegre/RS

São Luís/MA

NÚMERO DE ATENDIDOS: 187
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 53
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Serviço de proteção 
social especial de alta 
complexidade 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

Os acolhimentos ocorrem na modalidade de casas-lares 
(crianças/adolescentes e idosos); abrigos residenciais; república 
para idosos; instituições de longa permanência para idosos; 
acolhimento institucional em família acolhedora; acolhimento 
provisório às mulheres vítimas de violência; programa de 
proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte; bem 
como o residencial inclusivo.

ACOLHIDOS: 682
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 309
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EDUCAÇÃO BÁSICA
Educação Infantil

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do 
município de Porto Alegre/RS, oferecemos Educação Infantil 
para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. Nossas unidades 
estão inseridas em bairros vulneráveis de Porto Alegre/RS.

ATENDIDOS: 807
COLABORADORES ENVOLVIDOS: 130
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ORIGEM DOS 
RECURSOS

Doações Nacionais: 
R$ 4.193.166,64

Recursos 
Governamentais: 
R$ 41.984.457,15 

Contratos de Gestão: 
R$ 10.265.661,20 

Doações Internacionais: 
R$ 2.014.506,18 

Receitas Diversas: 
R$ 3.798.554,04 

1. Receitas:
R$ 62.256.345,21
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APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS

Despesa Operacionais: 
R$ 1.602.811,77 

Projetos, Programas 
e Ações sociais: 
R$ 45.432.898,89 

Contratos de Gestão:
R$ 13.881.078,00 

Despesas Diversas: 
R$ 124.586,68 

1. Despesas:
R$ 61.041.375,34

Nossa gratidão aos religiosos(as), voluntários, benfeitores, 
colaboradores, instituições e órgãos públicos parceiros por manterem 
acesa a chama de benevolência, contribuindo para o andamento das 
atividades e serviços que foram ofertados durante o ano de 2021 e que 
conosco partilharam desta forma concreta e efetiva na busca da justiça 
social em prol de tantos assistidos.

Instituo Pobres Servos da Divina Providência
Rua Aracaju, 650, Vila Nova - Porto Alegre/RS 

CEP: 91740-320

www.pobresservos.org.br
Cel/Whats 51 99939 0760
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