


• A ADIPROS é parte fundamental da Diocese de Joinville, responsável pelo cuidado 

com os mais necessitados através da administração das obras sociais. A entidade 

presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de raça, cor 

sexo ou religião. Tem por finalidade coordenar as obras sociais da Diocese de 

Joinville e exerce atividades de serviço social para a promoção humana integral das 

pessoas grupos e comunidades. A Associação Diocesana de Promoção Social 

mantém também um relacionamento sistemático com os poderes públicos e 

entidades privadas, no sentido de angariar recursos para o desenvolvimento de 

suas atividades assistenciais através de convênios e doações. 

O que é ADIPROS? 



Objetivo 

• Integrar, auxiliar e apoiar, quando possível outras obras sociais 

• Colaborar com os poderes públicos, assim como entidades privadas, e com os mesmos 

firmar convênios. 

• Prestar serviços de assistência integral as pessoas idosas que nela necessitem, sem 

distinção de raça ou credo religioso. 

• Estimular o protagonismo infanto juvenil por meio de ações sócios-educativas; 

• Promover e executar ações de educação e formação profissional. 

• Fomentar as ações de geração de trabalho e renda 

• Atender o individuo e a família em situação de vulnerabilidade e risco social priorizando os 

egressos do regime prisional ou em situação de rua. 

• Prestar atendimento a comunidades indígenas 
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ADIPROS – Matriz 

• 13 colaboradores. 



Lar do Idoso Betânia 

• 48 idosos residentes; 

• 46 colaboradores para atendê-los; 



Ventura Residence 

• 52 Idosos residentes; 

• 74 colaboradores para atendê-los; 

 



Ações Sociais 

Inclusão e Cadastramento das Ações Sociais no sistema Maistre 

 

• Com o intuito de organizar e prestar contas das ações sociais desenvolvidas 

da Diocese, a ADIPROS articulou junto com a Maistre a criação do módulo 

Pastoral. 

• Neste módulo do sistema é possível cadastrar o trabalho voluntário, as 

doações oferecidas e a abrangência da ação social em toda a Diocese. 

• A equipe da ADIPROS visita a ações sociais, articula, acompanha, instrui os 

voluntários e cadastra os atendidos. 



Ações Sociais – Números Alcançados 

670.537,37R$           

     AÇÃO SOCIAL - ATIVIDADES/DOAÇÕES 400.507,47R$             

      TRABALHO VOLUNTÁRIO 270.029,90R$             

      TOTAL DE ATENDIDOS 2945 - Atendidos

      TOTAL DE VOLUNTÁRIOS 281 - Voluntários

326.963,03R$           

      COMARCA JOINVILLE NORTE 181.701,42R$             

      COMARCA JOINVILLE SUL 123.585,61R$             

      COMARCA LITORAL SUL -R$                         

      COMARCA JARAGUÁ DO SUL 21.676,00R$               

      COMARCA MAFRA -R$                         

      COMARCA SÃO BENTO DO SUL -R$                         

GRATUIDADES - COMARCAS/PARÓQUIAS

GRATUIDADES - AÇÃO SOCIAL - ADIPROS/PARÓQUIAS



Programas Sociais 
• Organização das Ações Sociais – voltado às 

ações sociais das paróquias, visitas nas 

paróquias e articulação com os CRAS da 

localidade para uma melhor abrangência e 

qualidade de atendimento aos necessitados, não 

apenas na distribuição de cestas e roupas, mas 

no acesso a programas públicos de inclusão. 

• Articulação das ações sociais com Mesa 

Brasil – propicia angariar alimentos 

disponibilizados pelo programa Mesa Brasil  para 

distribuir aos necessitados, estão cadastradas  12 

ações sociais das Paróquias que se enquadram 

nas exigências do programa. 

• Programa “Mexa-se” – Programa de atividade 

física e saúde, parceria com a Prefeitura 

Municipal, Secretaria do Esporte e Unidades 

Básicas de Saúde, atuando em 17 Paróquias, 

voltado ao público a partir dos 18 anos de idade. 

 



Programas Sociais 

• Aulas de português para imigrantes 

Haitianos – Programa em parceria com 

universidade Católica, voltado ao ensino 

da língua portuguesa a haitianos e a 

inserção social na localidade do Comasa 

do Boa Vista, Paróquia São Paulo 

Apostolo. 

• Aulas de Português em Pirabeiraba – 

uma iniciativa da ação social da Paróquia 

Sagrado Coração De Jesus de 

Pirabeiraba, voltado ao ensino da língua 

portuguesa a imigrantes haitianos e a 

inserção social. 

• Em breve estaremos expandindo em 

novas paróquias da Diocese. 

 



Fundação Padre Luiz Facchini 

• A Fundação Padre Luiz Facchini está 

sob nova administração e com a 

direção do Padre Fábio Almeida da 

Paróquia Nossa Senhora de Belém. A 

ADIPROS está apoiando esta obra 

na nova reestruturação. 

• São três unidades atuantes: A Sede 

no Bairro Itinga, com atividades de 

contra turno escolar. 

 



Fundação Padre Luiz Facchini 

• Uma unidade no bairro 

Paranaguamirim, localidade 

do Estevão de Matos 

atuando também no contra 

turno escolar. 

• Uma unidade no Bairro 

Ulisses Guimarães, atuando 

com uma cozinha 

comunitária. 

 



Fundação 12 de Outubro 

• A Fundação 12 de Outubro tem como seu instituidor o 

Sr. José Henrique Carneiro de Loyola e foi fundada em 

12 de outubro de 1987.  

• Entidade beneficente, voltada ao atendimento a pessoa 

idosa, às crianças e adolescentes; 

• A Fundação, beneficiou durante estes anos mais de 

30.000 pessoas, oportunizou a mais de 461 jovens ao 

primeiro emprego com bolsas de estudos, fez cerca de 

50 convênios com instituições legalmente constituídas 

e investiu em ações em prol da comunidade; 

• A partir do ano de 2015, suas ações sociais passaram 

a ser administradas pela Associação Diocesana de 

Promoção Social – ADIPROS. 
 



Fundação 12 de Outubro - Atividades 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para pessoas idosas (SCFVI); 

• Formações e Treinamentos; 

• Ação Social do Bairro Jardim Paraíso e 

Boehmerwald; 

• Apoio Socioeducativo; 

• Profissional Assistente Social; 

• Ensino Profissionalizante em São Bento do 

Sul – parceria SENAI. 
 

 

 



Fundação 12 de Outubro - Atividades 

 

 

 

 



“A caridade é o caminho excelente, que 

conduz seguramente a Deus.” 

                                                 (Santa Teresinha) 

 

                 Muito Obrigado! 
 

 


