Relatório de Atividades/2017
Serviço: Acolhimento Institucional
Modalidade: Abrigo
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

Equipe Técnica:
Rosiane S.Menezes – CRESS 2772
Marilene Candido – CRP 20/02292
Rozilene Araújo – COREN 480928

1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO:
Neste ano de 2017 vivenciamos a história de quatro irmãos, *João, Mateus, Luiz e
Otávio, de 11, 05, 04 e 03 anos respectivamente. Crianças oriundas do município do
Rio Preto da Eva/AM, em situação negligência e maus tratos. Após visitas in locos,
entrevistas e acompanhamentos, não foram vislumbrados o retorno dos irmãos para
família biológica, sendo assim iniciado, o processo de Destituição do Poder Familiar.
Como o Nosso Deus é soberano, neste período de acolhimento, Deus mandou
madrinhas afetivas, pessoas que se dispuseram a cuidar e doar amor aos pequenos,
e quando aos olhos do homem, o grupo de irmãos era de difícil colocação em família
substituta, Deus novamente mostra seu cuidado com os pequenos, nos trazendo uma
tia materna que expressou seu desejo em desacolher os sobrinhos, passando então
as madrinhas a serem suporte e possibilitando o desacolhimento. * nomes fictícios
OS PLANOS DE DEUS!!!
2. OBJETIVO: Acolher e dar assistência e atendimento a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos oriundas de famílias em
situação de risco e vulnerabilidade social, assistindo-os de forma integral após situações de abandono de incapaz, maus
tratos, abusos sexuais e negligência. Medida Judicial de Proteção.
3. AÇÕES REALIZADAS:
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Entrada de Crianças no Acolhimento Institucional ............................................................................................................21
Saída de Crianças no Acolhimento Institucional ...............................................................................................................14
Média de crianças com permanência mensal na Instituição..............................................................................................24
Retorno a família biológica.................................................................................................................................................13
Inserção em família substituta (adoção)............................................................................................................................01
Óbito de crianças...............................................................................................................................................................00
Acolhimento, Recepção, e integração de crianças/adolescente através de atividades individual/grupo.........................887
Assistência aos familiares dos acolhidos ...................................................................................................................... 337
Reunião junto à equipe técnica..........................................................................................................................................18
Visitas Domiciliares............................................................................................................................................................34
Encaminhamento para inserção de famílias em projetos sociais, geração de renda e outros......................................... 47
Atendimento a casais habilitados ä adoção e pretensos adotantes..................................................................................06
Comemoração dos aniversários de Criança e Adolescentes acolhidos ...........................................................................32
Atendimento na área de Saúde ..................................................................................................................................... 468
Elaboração de Sumários e Pareceres sociais....................................................................................................................62
Inserção na Rede Pública Educação Regular ...................................................................................................................21
Atividades Lúdicas, recreativas e Passeios.......................................................................................................................16
Visita técnica para discussão dos casos no Juizado da Infância e da Juventude.............................................................12
Transferência de crianças a outras instituições ................................................................................................................00
Atendimento e / ou orientações aos funcionários..............................................................................................................12
Supervisão de Estágio........................................................................................................................................................16
Audiências Concentradas ...................................................................................................................................................04

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2017:
 SONHO DE ANIVERSÁRIO: Implementado 100%
 FAZENDO MINHA HISTÓRIA: projeto precisou ser reavaliado, devido a pouca adesão dos voluntários,
sendo atualmente realizado pelos colaboradores do Lar Batista, alcançando 80% de sua meta.
 LAR DE MENINA: Grupo operativo com as adolescentes, sendo realizado em 80%.
 EU AMO OS ANIMAIS: projeto executado em 100%.
5. PROJETOS PARA 2018:





Realizar atividades da VIVÊNCIA EM FAMÍLIA em conjunto com CRAS E CREAS;
Implementação do PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA;
PROJETO LAÇOS DE AMOR visa reintegrar a criança junto a família através de visita em casa ou evento
promovido pelo Lar Batista Janell Doyle com a família;
Dar continuidade ao PROJETO MÉDICO SOLIDÁRIO visa possibilitar a comunidade consultas com
especialistas com preços simbólicos;

