SETOR:
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E
FAMILIAR

2. OBJETIVO: Ofertar Acolhimento Institucional e
familiar, a crianças e adolescentes, afastados do
convívio familiar por meio de Medida Protetiva,
através de ações que garantam o atendimento
integral, de modo a favorecer o fortalecimento da
cidadania, autonomia e reinserção familiar.

PERÍODO:
JANEIRO a
DEZEMBRO/2019

TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL:
ROSIANE S. MENEZES – CRESS 2772
CAMILA MACEDO – CRP 20/08129

1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO:
Existia um coração triste e angustiado, era da menina Ana (nome
fictício), que por motivo de negligencia de quem deveria cuidar e
proteger, a criança com 06 anos de idade apresentava
dificuldades na fala, com feridas em seu coração lhe trouxeram
cicatrizes, dor e revolta, seus medos e o choro quase relutante, a
comunicação prejudicada trazia a ela irritabilidade, como dói não
ser compreendida. Conforme seu histórico a mesma não nasceu
com essa deficiência e o desafio foi lançado para descobrir o
diagnóstico de Ana.
No Lar Batista Janell Doyle encontrou aconchego do amor, uma
cama limpinha, boa alimentação e médicos especialistas. Tudo foi
contribuído para reconstrução de uma criança feliz. Hoje nossa
princesa segue com o coração renovado com sorriso nos lábios,
sendo cuidada para seguir com uma vida cheia de sonhos e fé de
que o amanhã será bem melhor.

3. AÇÕES REALIZADAS:
1. Entrada de Crianças e adolescentes no Acolhimento Institucional - 48
2. Saída de Crianças no Acolhimento Institucional -11
3. Média de crianças com permanência mensal na Instituição - 26
4. Retorno a família biológica - 07
5. Inserção em família substituta (adoção) - 04
6. Acolhimento, Recepção, e integração de crianças/adolescente através de atividades individual/grupo - 150
7. Assistência aos familiares dos acolhidos - 40
8. Reunião junto à equipe técnica - 32
9. Visitas Domiciliares - 22
10. Encaminhamento para inserção de famílias em projetos sociais, geração de renda e outros - 20
11. Atendimento a casais habilitados a adoção e pretensos adotantes - 07
12. Comemoração dos aniversários de Criança e Adolescentes acolhidos - 36
13. Atendimento na área de Saúde - 530
14. Elaboração de Sumários e Pareceres sociais - 220
15. Inserção na Rede Pública Educação - 20
16. Atividades Lúdicas, recreativas e Passeios - 24
17. Visita técnica para discussão dos casos no Juizado da Infância e da Juventude - 06
18. Transferência de crianças a outras instituições - 01
19. Atendimento e / ou orientações aos funcionários - 32
20. Supervisão de Estágio - 20
21. Audiências concentradas - 04
22. Rodas de Conversa e Grupo de apoio familiar - 14
23. Orientação e Encaminhamento para rede de serviços locais com resolutividade - 36
24. Consultas pediátricas - 250
25. Atendimento na área saúde (vacinas, exames, dentistas) - 530
27. Internações - 02

26.

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2019:






Vivencia em Família: realizamos em 70% dos pais e responsáveis presentes nas oficinas e palestras.
Projeto FAMÍLIA ACOLHEDORA: Implantado, com Fomento firmado para 04 famílias porem estendeu-se para um total de
10 crianças em famílias acolhedoras.
Projeto Laço de Família: 80% das famílias atuantes e presentes (observado crianças sem referência familiar)
Projeto Médico Especialista, Solidário: realizamos 100%
Supervisão de estágio com finalistas do curso de psicologia tratando o atendimento Psicológico para as crianças e
adolescentes que mais necessitam.

5. PROJETOS PARA 2020:
 Implantar o Projeto “Soprar” que será executado bimestralmente aos adolescentes uma conscientização sobre a realidade
de vida fora da instituição, trazendo o senso de responsabilidade social e comunitário e sentimento de união em equipe.
 Projeto de integração familiar –trabalhar mensalmente com a família em 08 encontros vivenciais com temas baseados na
qualidade e interação familiar. E que os genitores possam refletir sobre os valores em família para restabelecimento de
laços familiares com êxito.
 Projeto Casulo – Trabalhar em oficinas e rodas de conversas mensalmente com o grupo de adolescentes, enquanto
acolhidos, temas sobre ADPF trazendo novos conceitos sobre família. Para assim ressignificar a sua história e as novas
oportunidades em sua vida.

