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Cúpula Mundial 2015 será no Egito

A Cúpula Mundial da Família, organizada pela World Family Organization, será
realizada no Egito entre os dias 08 e 10 de dezembro.
A temática desse ano marca uma transição: a Agenda Pós 2015 e as suas 17
Metas para um Desenvolvimento Sustentável.
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UNAPMIF prepara 14ª Assembleia
A UNAPMIF está trabalhando na preparação da 14º Assembleia Geral que ocorre
anualmente e cumpre a regulamentação estatutária.
O edital de convocação, bem como a agenda provisória já foram encaminhadas via
email e correio.
Confira os assuntos que serão tratados na Assembleia:
• Aprovação da Ata da última Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/09/2014
• Apresentação, Discussão e Aprovação do Relatório de Atividades realizadas em
2014
•Apresentação, Discussão e Aprovação do Planejamento Estratégico da UNAPMIF
2016-2020
• Apresentação dos critérios e seleção para a participação da UNAPMIF na Cúpula
Mundial da Família
•Calendário
•Assuntos Diversos

UNAPMIF em missão
APMI de Morretes inicia uma nova fase

O trabalho de resgate das APMI’s começou a dar frutos na entidade de Morretes.
No ano de 2014, a nova coordenação da UNAPMIF fez um levantamento para diagnosticar a situação das APMI’s. No levantamento identificou que a APMI de
Morretes não estava com o cadastro atualizado. A coordenadora entrou em contato com lideranças locais e com a secretária de Ação Social. Foi realizada em julho, uma reunião para resgatar a APMI e a sua história.
Em outubro foi realizada uma eleição e nova diretoria foi empossada.
No dia 06/05/2015, a UNAPMIF representada pela coordenadora Vilma Serra participou da primeira reunião com a nova diretoria eleita e as associadas.
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A entidade está cheia de projetos e tem um plano de trabalho bem elaborado. Segundo a presidente, Raquel Fedalto o principal objetivo da APMI é trabalhar com
jovens e adolescentes, dando orientações e promovendo atividades que integrem
esses indivíduos com a entidade.
Uma das atividades, por exemplo, é trabalhar não somente com as adolescentes
grávidas, mas realizar atividades que envolvam também os pais das crianças.
A APMI vem buscando convênio com a prefeitura. Portanto, esteve também presente na reunião a Secretária de Ação Social, Claudia Peluso. A secretária garantiu
que a prefeitura arcará com a locação de um imóvel que servirá de sede para a
entidade.
A coordenadora Vilma Serra deu várias orientações sobre a autonomia da entidade e como deve proceder quando fizer parcerias, convênios. Ela também ressaltou
o papel da APMI no município e a importância do voluntariado.

Publicação de Relatórios
A UNAPMIF continua seu trabalho de publicação de relatórios no site. Se sua entidade ainda não enviou o relatório, envie para a UNAPMIF pelo correio ou para o
email: vilma@unapmif.org ou amanda@unapmif.org
Confira no site www.unapmif.org, os relatórios publicados no ano de 2015.
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Semana do voluntariado

