PLANO DE TRABALHO 2021
IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Dados da associação: Associação Acalanto
CNPJ 01.352.577/0001-25,
Sede - Rua Madre Nineta Jonata, 126/128 bairro Itaberaba, Município de São Paulo, Estado
de São Paulo - CEP 02831-020.
Representante Legal: Jerusa Miranda Douek
Técnicos Responsáveis:
Marilizia Pereira de Camargo Rodrigues - Assistente Social
Priscila Figueiredo Croce – Psicóloga
Izabel Skaff Ayub Ferreira – Psicóloga
Jerusa Miranda Douek - Psicóloga
Missão - Proporcionar à crianças e adolescentes que vivem em situação de risco social um
ambiente equilibrado e adequado para seu crescimento e desenvolvimento, seja em sua
família de origem, família acolhedora ou família adotiva.
Visão - Que toda criança e adolescente tenham assegurado o seu direito de convivência
familiar com cuidadores conscientes e responsáveis de seu papel.
Valores - Responsabilidade dos cuidadores, compromisso com a família, bem-estar da
criança e do adolescente, desenvolvimento de postura cidadã com direitos e deveres,
engajamento social e atitude adotiva.

Finalidades Estatutárias:
▪

Zelar pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes submetidos a regime de
vulnerabilidade e abrigamento em entidades públicas ou privadas;

▪

Promover a assistência social;

▪

Prevenir o abandono na família de origem;

▪

Prevenir a institucionalização de crianças e adolescentes em situação de abandono e
negligência;

▪

Sempre que possível, ser um órgão voluntário auxiliar da vara da infância;

▪

Desenvolver programas e projetos de fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários dentro das diretrizes da proteção social básica da política de assistência
social;
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▪

Acompanhar e orientar famílias e pretendentes à adoção/tutela e guarda seguindo
diretrizes do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente;

▪

Propiciar serviços de apadrinhamento afetivo, incluindo: divulgação, sensibilização,
acolhida,

seleção,

avaliação,

preparação,

capacitação,

cadastramento

e

acompanhamento dos padrinhos;
▪

Manter banco de dados dos padrinhos afetivos;

▪

Apoiar, estimular e desenvolver atividades de promoção humana, social, cultural e
esportiva, em especial junto a crianças e adolescentes em situação de risco e
vulnerabilidade social.

▪

Promover a defesa de interesses ligados à criança e ao adolescente e defender a
implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente em todas as suas frentes de
atuação;

▪

Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros
valores universais;

▪

Representar-se e fazer-se representar junto a Conselhos de Direitos, Fóruns e
Comissões Governamentais;

▪

Realizar projetos tais como implementação de bibliotecas; incentivo à leitura, projetos
de artes cênicas, documentários, livros e outros que enriqueçam o universo cultural
das crianças e adolescentes em vulnerabilidade, bem como dos profissionais e
voluntários envolvidos com o tema;

▪

Implantar ou manter projetos integrados de ações junto a crianças e adolescentes em
situação de risco ou vulnerabilidade social, podendo, para tanto, criar ou ampliar
unidades de atendimento permanentes dentro do país;

▪

Promover o voluntariado, mediante a constituição de grupos de voluntários com
qualificação, pré-requisitos e atribuições definidas em regimento próprio;

▪

Promover Ação Civil Pública e impetrar Mandado de Segurança, bem como demais
ações pertinentes, em sua respectiva área de atuação, nos termos das Leis Federais
n. 7.347/85 e n.8.069/90 e da legislação vigente;

▪

Promover, direta ou indiretamente, a formação, capacitação e supervisão de
educadores e equipe técnica de instituições de acolhimento, visando oferecer
subsídios teóricos e técnicos para a melhoria do atendimento às crianças,
adolescentes e suas famílias.
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ÁREA PREPONDERANTE
CNAE – 88.00.6.00 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
Atividade Preponderante – Fortalecimento de vínculos familiares com a missão de prevenir
a institucionalização de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Objetivos da Organização:
▪

Prevenir o Abandono;

▪

Atender a crianças e adolescentes em situação de abandono;

▪

Acompanhar famílias e pretendentes à adoção, guarda ou tutela, mantendo, através
da criação de Grupos de Pais, encontros, palestras e debates visando troca de
experiências.

▪

Divulgar a prática da adoção guarda ou tutela e sua importância através de palestras,
depoimentos, edições e sensibilizar famílias estruturadas para estas possibilidades
como parte do planejamento familiar.

Identificação dos projetos, programas e serviços.
A Associação Acalanto pretende continuar o desenvolvimento de dois Programas
preponderantes no decorrer do ano de 2021:

Programa Grupo de Adoção: tem como principal objetivo acompanhar e orientar famílias e
pretendentes à adoção/tutela e guarda seguindo diretrizes do ECA – Estatuto da Criança e
do Adolescente; promove a capacitação, informação e reflexão de pretendentes à adoção,
oferecendo subsídio teórico e técnico para que os pais possam se preparar de forma
consistente para a chegada da criança/adolescente à família adotiva.
Atende pessoas e ou casais que foram aprovados ou estão em processo de aprovação do
cadastro junto à Vara de Infância e Juventude.
As atividades são realizadas por meio de palestras, vivências e dinâmicas de grupo.
Os temas são voltados às questões relativas ao processo de adoção: reflexão do perfil da
criança/adolescente e suas implicações dentro de uma nova formação familiar; condições e
necessidades específicas que essa criança/adolescente possa apresentar e como a família
se prepara para recebê-la e trabalhar em conjunto com as demandas apresentadas (físicas,
psíquicas e jurídicas) entre outras, promovendo a defesa de interesses ligados à criança e
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ao adolescente, defendendo a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente em
todas as suas frentes de atuação.
Também atua e faz-se representar junto a Conselhos de Direitos, Fóruns e Comissões
Governamentais e realiza parcerias para atendimento dos pretendentes e suas demandas
específicas.
Realiza ainda atividades de arte-terapia com crianças e adolescentes adotados, promovendo
por meio da arte e cultura, novos entendimentos e significados da vida familiar.
Público-Alvo: Pretendentes à adoção e famílias constituídas por adoção, assim como as
crianças/adolescentes envolvidas.

Programa de fortalecimento de Vínculos Familiares: tem como principal objetivo zelar
pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes submetidos a regime de vulnerabilidade,
promovendo a assistência ao núcleo familiar onde essa criança/adolescente está inserida
por meio de atividades de fortalecimento de vínculos familiares dentro das diretrizes da
proteção social básica da política de assistência social, prevenindo a institucionalização de
crianças e adolescentes em situação de abandono e negligência.
Através de reuniões de acompanhamento, palestras temáticas e motivacionais e atividades
socioeducativas, incluindo leitura e atividades artísticas, objetiva apoiar, estimular e
desenvolver a promoção humana, social e cultural.
Como resultado espera atingir uma melhora das relações e a revitalização e fortalecimento
do vínculo familiar em sua configuração original, prevenindo o abandono da família de
origem.
Quando necessário, são fornecidas cestas-básicas assim como vestuário e itens de higiene
e saúde.
Público-alvo - crianças e adolescentes submetidos a regime de vulnerabilidade, assim como
seus responsáveis (pais, avós ou responsável legal).

Forma de Atuação: Atuamos em rede, sendo um órgão voluntário auxiliar da vara da
infância e juventude, assim como atuamos em parceria sempre que possível e recomendado
com o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS, bem como a rede de escolas e órgãos
competentes relacionados a cada processo/família.
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Capacidade de atendimento – Para o ano de 2021, a organização pretende atender no
Programa Vínculos, aproximadamente 10 famílias no formato remoto (protocolo de
enfrentamento Covid 19), divididas entre os dois Programas acima referidos.
No Programa Adoção, serão atendidos uma média de 250 pretendentes atendidos pela
plataforma Zoom (remoto).

GRATUIDADE - No ano de 2021, a organização continuará o atendimento de suas atividades
relacionadas acima com 100% de gratuidade.

Metodologia de atuação:
▪

Reuniões semanais remotas de planejamento para análise e discussão das
demandas da organização.

▪

Acompanhamento das famílias assistidas no Programa de Fortalecimento de
Vínculos Familiares por contato telefônico (protocolo de enfrentamento Covid-19).

▪

Atendimento individual com assistente social e psicóloga sempre que necessário com
agendamento prévio nos dois programas.

▪

Reunião mensal com Diretoria e equipe técnica para alinhamento das diretrizes e
metas (remota - protocolo de enfrentamento Covid-19).

▪

Reunião semestral com Diretoria e equipe técnica para planejamento das ações e
definição do Plano do Trabalho (remota - protocolo de enfrentamento Covid-19).

▪

Assembleia geral ordinária anual para aprovação do relatório de atividades, plano de
trabalho e balanço contábil com presença remota (protocolo de enfrentamento Covid19) da Diretoria, conselheiros, associados, equipe técnica e voluntários da
organização.

No ano de 2021 não serão realizadas as palestras temáticas em nossa sede com as
famílias por motivos de Pandemia.

Instrumentos utilizados para o registro das informações:
▪

Ficha de matrícula

▪

Registro de encaminhamento e demanda

▪

Agenda familiar de acompanhamento mensal
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▪

Registro dos encontros realizados quinzenalmente com cada família

▪

Relatórios semestrais e anuais

▪

Relatórios trimestrais encaminhados para a Vara de Infância e Ministério
Público

Indicadores utilizados para monitoramento da ação:
▪

Análise da qualidade de vínculo familiar (crianças continuam a viver com
família)

▪

Frequência escolar

▪

Carteira de Vacinação em dia

▪

Acompanhamento profissional para necessidades específicas

▪

Empregabilidade do responsável familiar legal

▪

Condições de manutenção e organização doméstica

RELACIONAMENTO DIRETO COM FAMÍLIA DOS BENEFICIÁRIOS:

Programa Grupo de Adoção:
▪

Por meio das reuniões mensais com as famílias assistidas.

▪

Mensagens via telefone para acompanhamento quando necessário.

Programa Fortalecimento de Vínculos Familiares:
▪

Encontros semanais durante todo o período do projeto.

Por conta da pandemia de Covid-19 não temos encontros presenciais em nossa sede,
até que o protocolo de enfrentamento seja revisto pelos órgãos públicos competentes.

RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA O ANO 2021

Cargo

Nome

Carg
a
horá
ria

Vínculo

Valor
Mensal
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Monitor

César Augusto Peterfi

4

Prestador de serviços

200,00

Tesoureira/Assistente geral

Cintia Peterfi Latorre

4

Prestador de serviços

200,00

Secretária

Cynthia dos Santos Miranda

12

Prestador de Serviços

600,00

Assistente geral

Maria da Conceição Martinez

12

Prestador de serviços

600,00

Coordenadora Vínculos

Eunice Peterfi Simões

18

Pró-labore

900,00

Monitor

Dionísio Peterfi

4

Prestador de Serviços

200,00

Presidente

Jerusa Miranda Douek

18

Prestador de Serviços

900,00

Estagiária Psicologia

Layane Ciampone Arcieri

4

Estagiaria

200,00

Assistente geral

Margarida Pongo Peterfi

4

Prestador de Serviços

200,00

Assistente geral

Maria Amélia Santos Miranda

4

Prestador de Serviços

200,00

Assistente geral

Maria das Graças Conceição
Silva

4

Prestador de Serviços

200,00

Assistente social

Marilizia P. de Camargo
Rodrigues

4

Prestador de Serviços

200,00

Assistente geral

Mere Ellen Fragoso

4

Prestador de Serviços

200,00

Assistente geral

Patricia Fernandes Pongo

18

Prestador de Serviços

900,00

Coordenadora Adoção

Priscila Croce

12

Prestador de Serviços

600,00

Assistente geral

Ricardina Fernades Pongo

18

Prestador de Serviços

900,00

Assistente geral

Sonia Regina Govea

4

Prestador de Serviços

200,00

Assistente geral

Tatiana do Carmo Menezes

4

Prestador de Serviços

200,00

Estagiária Pedagogia

Thais Peterfi Costa Simões

4

Estagiaria

200,00

Assistente geral

Mariana Lopes da Silva Croce

4

Prestador de Serviços

200,00

TOTAL Mensal

8.000,0
0

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS PARA ANO 2021 = R$ 96.000,00

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ANO 2021
Descrição

Valor Mensal
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Material didático

R$ 500,00

Material de higiene

R$ 500,00

Material de consumo (escritório)

R$ 300,00

Material para programas ( benefícios para
famílias)

R$ 2.000,00

TOTAL DE RECURSOS MATERIAIS PARA ANO 2021 = R$ 39.600,00

CUSTOS FIXOS ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2021
Descrição

Valor Mensal

Custos administrativos (Taxas, impostos,

R$ 5.000,00

manutenção, contador, assessoria
externa, telefone etc)
TOTAL DE CUSTOS FIXOS PARA ANO 2021 = R$ 60.000,00

VALOR TOTAL PREVISTO PARA O ANO DE 2021 = R$ 195.600,00

PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS:

Atividades

Voluntários

Lanche inicial

Ricardina Fernandes Pongo, Tatiana do Carmo
Menezes, Maria das Graças Conceição Silva, Margarida
Pongo Peterfi, Sonia Regina Gouvea

Montagem atividades e
jogos

Mere Ellen Fragoso
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Bazar

Ricardina Fernandes Pongo, Tatiana do Carmo
Menezes, Maria das Graças Conceição Silva

Reunião de
acompanhamento

Eunice Peterfi Simões, Jerusa Miranda Douek, Patricia
Fernandes Pongo, Marilizia Pereira de Camargo
Rodrigues, Cintia Peterfi Latorre

Palestra

Jerusa Miranda Douek, Marilizia Pereira de Camargo
Rodrigues, Maria Amélia Santos Miranda, Eunice Simões
Peterfi, Patricia Fernandes Pongo e convidados

Recreação

César Augusto Peterfi, Dionísio Peterfi, Margarida Pongo
Peterfi

Atividades crianças

Thais Peterfi Costa Simões, Layane Ciampone Arcieri

Atividades adolescentes

Eunice Peterfi Simões, Mere Ellen Fragoso

Distribuição vale
transporte

Sonia Regina Gouvea

Lanche saída

Ricardina Fernandes Pongo, Tatiana do Carmo
Menezes, Maria das Graças Conceição Silva, Margarida
Pongo Peterfi, Sonia Regina Gouvea

Compra, montagem e
distribuição cesta-básica

Marilizia Pereira de Camargo Rodrigues e Mariana da
Lopes da Silva Croce, Cintia Peterfi, Sonia Regina
Gouvea e Ricardina Fernandes Pongo

IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS: Serão acompanhadas mudanças referentes ao
comportamento familiar (cuidado, qualidade do vínculo afetivo, saúde, higiene),
empregabilidade, controle de presença escolar, e o próprio comportamento e discurso
das famílias durante os encontros. Serão realizadas visitas aos lares de
acompanhamento para verificar cuidado e administração doméstica.

No ano de 2021, devido ao protocolo de distanciamento da Covid-19 nossas
atividades presenciais foram suspensas e a identificação de mudanças nas famílias
atendidas será bastante impactada, exigindo muita atenção e acompanhamento da
equipe de Orientadoras.
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Origem dos Recursos – Previsão para ano 2021
▪

Doações de pessoas físicas e jurídicas: estratégica de reuniões com
potenciais doadores (empresas)

▪

Contribuição associativa – implementação junto aos associados.

▪

Associados: incremento do relacionamento por novas ações de marketing.

▪

Aplicação em Editais de Institutos e fundações Empresariais.

São Paulo, novembro de 201

Presidente

Assistente Social
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