logo organização

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS
Entidade: Associação Bethel Casas Lares
Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional
Mês/Ano: MARÇO /2020
ATIVIDADES
INDIVIDUAL/GRUPAL OU
FAMILIAR

Convivência Familiar

9

Atendimento Familiar
Álbum Minha História

8
14

Apadrinhamento Afetivo

19

NOME E CARGO
PROFISSIONAL
Assistente Social
As visitas ocorrem sabados quinzenais e terças semanais, diminuidas Celso Petri e
em razão da prevenção do covid-19
Monitores
Assistente Social
Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira
Celso Petri
Encontros para construção do album / História de Vida
Psicologa Daiane
Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid- Daiane - Psicologa e
19
Colaboradores

4

Encontro da equipe semanal e disculsão de caso e estratégias a
prevenção do covid-19

Reunião de Equipe / Referência

Nº DE PARTICIPANTES

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS

Grupo Familiar - duas vezes ao mês

5

Capacitação de Cuidadoras e Aux.

15

Mês 03/2020 - orientação e diminução das visitas em prevenção ao
covid-19
Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação
nas estratégias a prevenção do covid-19

Grupo Jovem
Estimulação Primeira Infância

12
9

Roda de Conversa em relação a prevenção do covid-19
Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários

Conviver na Comunidade

15

diminuição nas saidas, prevenção ao covid-19

Encaminhamentos para Rede

3

Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial

Visita Domiciliar

1

Conhecer a rotina familiar

Elaboração de Pia

4

Construção do Plano Individual de Atendimento

Celso Petri Assistente
Social Monitores:
Rafael e Mauricio
Psicóloga Daiane e
Assistente Social
Celso Petri
Daiane -Psicóloga
Shirley Hassan
Psicóloga
Shirley Hassan Psicóloga e Monitores
Monitores: Rafael e
Mauricio
Assistente Social
Celso Petri
Celso Petri Assistente Social
Celso Petri Assistente Social

Relatórios de Acompanhamento

Orientação Familiar
NOME DA ORGANIZAÇÃO
Poupa tempo Sorocaba
Fórum Sorocaba
CAPS AD
Fórum Sorocaba
CREAS NORTE
Escolas Municipais e Estaduais
Empresas
Posto de Saúde - SIMUS
Clínica psicologica / Marcos Cortez

8

Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos

23
Intervenções pontuias nos problemas atuais das familias
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS
CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
MOTIVO
Documentação de acolhidos
Realizada
Audiencia
Realizada
Informações de familiares
Realizada
Informações Processuais
Realizada
Informações de familiares
Realizada
Reuniões
Realizada
Emp. Adolescente
Realizada
Acompanhamento pediatrico
Realizada
Acompanhamento dos atend.

Assistente Social
Celso Petri
Assistente Social
Celso Petri e psicóloga
Daiane

Realizada

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA
Com relação a Conviência Familiar atingimos a meta de promover e fortalecer os vinculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do
acolhimento, porém o número de participantes não foi atigindo devido a diminuição de visitas, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. ; Informamos ser o mês
de férias da psicóloga Shirley; Nos Atendimentos Familiares, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos
acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, diante do comparecimento nas convocações, porém parte das famílias não adereriam
as intervenções propostas. No projeto Minha História está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantivemos o número de
atendidos em relação ao mês anterior, e demos continuidade a captação de colaboradores. Quanto ao Apadrinhamento Afetivo, demos continuidade com os casais
habilitados que estão visitando as crianças. Nas Reuniões de Equipe, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referencia para as
discussões dos casos e estratégias na prevenção do covid-19. No Grupo Familiar, aplicamos os temas previstos e obtivemos boa participação das familias, tendo em
vista que 12, incluindo os familiares dos novos acolhidos participaram e o restante encontram-se com impedimento judicial ou falta de interesse. Nas Capacitações de
Cuidadoras e Auxilliares, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos
procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos Grupos Jovens, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento
em Bethel Casas Lares, evidenciando a importância do distanciamento social em combate ao covid-19 . Na Estimulação a Primeira Infância, nossos monitores tem
mantido a rotina semanal de práticar as atividades com os bebês, atraves de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 9
crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na Convivência Comunitária, foi diminuidade em virtude da prevenção do covid-19.
Sorocaba, 09 de Março de 2020.
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Ana Lúcia Gardenal Beranger
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

