


 

 O serviço de acolhimento institui-se como parte 
inteiramente da rede de acolhimento de crianças e 
adolescentes pelo município, e executado pelo meio da 
secretaria da Assistência Social. 

 Caracteriza-se pelo acolhimento de crianças e 
adolescentes afastados de sua família de origem, por 
decisão judicial, em razão de violação de seus direitos, 
como, abandono, violência física, psíquica, sexual, 
dependência química dos genitores, negligencia, entre 
outros motivos. 

O que é o acolhimento 
familiar? 



 

 Diferencia-se do acolhimento institucional na medida 
em que este se da em famílias previamente cadastrada 
e preparada para comprimir a sua missão de assistir e 
proteger crianças e adolescentes temporariamente 
afastados de suas famílias naturais, até que possam 
retornar ao convívio com seus familiares ou serem 
adotados. 

 Trata-se de um serviço de alta complexidade, 
humanizado e individualizado. 



 
 Garantir o acolhimento por famílias acolhedoras, as 

crianças e os adolescentes que necessitam de proteção, 
respeitando os seus direitos á convivência em 
ambiente familiar e comunitário.  

 Oferecer apoio as famílias de origem, favorecendo sua 
restruturação para o retorno de seus filhos, sempre 
que possível. 

 Contribuir para superação da situação vividas pelas 
crianças/adolescentes e por suas famílias de origem, 
preparando-os para a reintegração familiar ou para 
adoção.   

Quais são os objetivos do 
serviço? 



 
 Pessoa maiores de 18 anos, sem restrições contra sexo 

e estado civil.  

 Comprovante de renda de pelo menos um membro da 
família. 

 Concordância de todos os membros da família. 

 Ser aprovado pela avaliação técnica (para ser 
psicossocial favorável) 

 Local adequado para receber a criança ou adolescente. 

 Disponibilidade de tempo e interesse em oferecer 
proteção e amor á crianças e adolescentes. 

 

 

Quais os critérios para participação do 
serviço de acolhimento familiar de 

cascavel  



 

 Residir no município há mais de um ano. 

Não ter registro de antecedentes criminais. 

 Comprovante de residência.  



 

 O serviço de acolhimento familiar de cascavel/PR, 
começou em 2006 com objetivo de proporcionar a 
convivência familiar de crianças e adolescentes. 

 

Como se iniciou o serviço 
de acolhimento em cascavel 



 

 Atualmente no programa há 147 famílias capacitadas 
para o acolhimento, sendo 8 delas famílias extensas. 

  O programa consiste em 212 acolhidos no momento.  

Não sendo possível a reintegração ou a adoção dos 
mesmo, poderá permanecer na família acolhedora até 
completar 21 anos de idade, neste período a 
criança/adolescente será acompanhado e preparado, 
para a vida independente em especial para 
profissionalização. 

Atualmente... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  OBRIGADA! 
 


