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1. HISTÓRIA DO CORAÇÃO:

2.
OBJETIVO:
Identificar
nos
territórios,
incidências de crianças, adolescentes, jovens,
adultos, idosos e famílias que utilizam espaços
públicos como forma de sobrevivência e/ou
moradia, proporcionando atendimento, busca ativa
e encaminhamento e/ou acompanhamento à rede
socioassistencial, a fim de ofertar atenção às
necessidades mais imediatas dos indivíduos;
atendendo, acompanhando e mediando o acesso à
rede de proteção social.

Era só um casebre coberto por pedaços de madeiras, telhado
coberto com lonas, não tinha utensílios de cozinha: como fogão,
geladeiras, ventilador.... Uma família com 12 membros, aonde Sr. João
(nome fictício), o patriarca, não apresentava respostas e nem
expectativas, porque envolvia as crianças no uso de substancia
psicoativa e trabalho Infantil, sendo pedinte no sinal, fazendo
malabarismo. Como o Nosso Deus é soberano, neste período de
intervenção da Abordagem Social Reame, a equipe trabalhou
minuciosamente, com essas pessoas acreditando no processo de saída
das ruas, possibilitando reintegração e a reinserção na sociedade para
que possam resgatar sua integridade e identidade, foi quando começouse a escrever uma nova história de vida.
E ASSIM SÃO OS PLANOS DE DEUS PARA AQUELES QUE SÃO
INVISIVEIS PARA A SOCIEDADE !!!
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Atendimentos realizados pelo serviço de abordagem social-Reame - 988
Acompanhamentos dos usuários - 124
Média de atendimento mensal dos usuários na Instituição - 100
Saída de Rua/Retorno a família - 29
Internação em dependência química - 10
Ação de reinserção familiar e comunitária - 96
Assistência aos familiares dos usuários - 236
Reunião junto a equipe técnica - 102
Visitas Domiciliares - 88
Encaminhamento para inserção de famílias em projetos sociais, geração de renda e outros - 1031
Atividades socioeducativas com os adolescentes - 10
Comemoração dos aniversários dos usuários - 15
Atendimento na área de Saúde - 193
Elaboração de e Pareceres sociais e estudo de caso - 147
Inserção na Rede Pública Educação Regular - 24
Atividades Lúdicas, recreativas e Passeios - 14
Abordagem social a noite -16
Documentação - 26
Trabalho como jovem aprendiz - 04
Atendimento emergencial - 134

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 2019:
 Banheiro Solidário: utilizado pelos usuários 99%.
 Unidade móvel: utilizada 99%, com ações;
 Artes marciais como jiu-jitsu: executado 100%
 Projeto cidadania: acompanhamentos dos usuários na emissão de documentos de identificação e outros
projetos executados em 100%.

5. PROJETOS PARA 2020:






Projeto SALA AMPLA: Implantação de uma sala ampla ao serviço de Abordagem social para que os usuários
tenham atendimento em um espaço totalmente adequado, assim inserindo estes moradores na rede
Socioassistencial, a sala será como diferencial no atendimento emergencial dos usuários, pois estes se
encontram com seus direitos violados.
Oficina de Geração de Renda: Trabalhar o empoderamento dos usuários.
REAME PREVENÇÃO: Enfatizar as atividades voltadas a prevenção às drogas, nas redes de ensino do Bairro
Mauazinho.

