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Relatório Anual de Atividades
O relatório de atividades do SASF II 2016 traz um balanço com os
resultados e realizações durante o ano. Os dados apresentados incluem a
participação dos usuários, as atividades, a metodologia, a divulgação e os
demonstrativos financeiros.
Em 2016, o SASF II obteve 29.787 atendimentos.
Esses resultados só foram e são possíveis com o estimulo e apoio de
colaboradores e empresas que estiveram com a FCG durante esse ano e puderam
participar do desenvolvimento de usuários e cidadãos e contribuir para a construção
de uma sociedade mais justa e acessível para todos.

Apresentação da Fundação Comunidade da Graça
A Fundação Comunidade da Graça é uma organização sem fins lucrativos
que desenvolve e executa projetos para melhorar a qualidade de vida de pessoas
carentes ou com necessidades. Fundado em 1996, a FCG atua nas áreas de
Desenvolvimento Social e Educação para pessoas em situação de vulnerabilidade
social.

Apresentação do SASF II
Projeto tem como objetivo o Fortalecimento da função de proteção da
família, prevenindo agravos que possam provocar o rompimento de vínculos
familiares e sociais e desenvolver ações junto a idosos e pessoas com deficiência,
dada a necessidade de prevenir confinamento e o isolamento, por meio da proteção
social no domicilio localizado no Sub Distrito Aricanduva/Formosa – contemplando
Jd. Santo Eduardo, Haia do Carrão, Vila Antonieta, Jardim Tango, V. Nova Iorque,
Vila Rica, Vila Sara, Jd. Caguaçu, Pq. Santo Antonio, Jd. Vila Formosa. Abrangendo
a região de Vila Formosa: Vila Guarani (Colina), Vila Cruzeiro, Capão do Embira,
Vila Matias.
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Objetivo
Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo agravos que possam
provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais e desenvolver ações junto a
idosos e pessoas com deficiência, dada a necessidade de prevenir confinamento e o
isolamento, por meio da proteção social no domicilio.

Objetivo Específico
•

Acompanhar e monitorar famílias beneficiárias de programas de transferência

de renda, especialmente as que não cumprem condicionalidades, e as famílias
beneficiárias de Benefício de Prestação Continuada / BPC;
•

Identificar demandas de famílias e pessoas para o acesso a benefícios,

programas de transferência de renda e inserção na rede de proteção social;
•

Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares

e sociais;
•

Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades,

estímulo à participação cidadã e construção de contextos inclusivos;
•

Promover aquisições sociais às famílias, potencializando o protagonismo e a

autonomia de seus membros na comunidade;
•

Identificar, apoiar e acompanhar indivíduos e/ou famílias com pessoas com

deficiência ou idosos, na perspectiva de prevenir confinamento e abrigamento
institucional;
•

Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de

pessoas com deficiência e pessoas idosas, buscando a desconstrução de mitos e
preconceitos;
•

Fomentar projetos de inclusão produtiva e de desenvolvimento local.
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Origem e Aplicação do Recurso Financeiro
Serviço é conveniado com Prefeitura de São Paulo através da Secretária
Municipal de Assistência Desenvolvimento Social.
INFRAESTRUTURA: ANEXO
PUBLICO ALVO
Famílias e/ou pessoas beneficiárias de programas de transferência de
renda

(PTR),

benefícios

assistenciais,

vulnerabilidade e risco social.

Capacidade Anual De Atendimento
SASF II: 45.000 (1.000 Famílias)

Atendimento 2016
SASF II: 29.787

e/ou

que

vivenciem

situação

de
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Recursos Humanos
SASF II
RECURSOS HUMANOS
Carga
Horária
Semanal de Vínculo com a entidade
cada
profissional

Profissão

Quantidade

Agente Operacional

03

40 horas

CLT

Auxiliar Administrativo

01

40 horas

CLT

Gerente de Serviços Sociais

01

40 horas

CLT

Orientador Socioeducativo

08

40 horas

CLT

Técnica/Assistente Social

02

40 horas

CLT

Técnica/ Psicóloga

01

40 horas

CLT

Confeiteira

01

04 horas

Voluntário

Abrangência Territorial
A população usuária atendida pelo programa é composta por famílias
residentes nos setores censitários de alta e muito alta vulnerabilidade Social
segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de São Paulo,
sendo:
SASF II – Sub Distrito Itaquera – contemplando Cidade A.E.Carvalho, Jd. Adelaide,
Jd. Itapemirim, Favela Caetetu, Jd. Aurora, Conj Hab. Goiti, Favela Zorrilho, Vila
Cleide, Vila Campanalla, Conj. Hab. A.E.Carvalho, Conj. Hab. Alamandas e Jd.
Brasil.
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Metodologia
A metodologia de trabalho com famílias, idosos e pessoas com deficiência
será desenvolvida de forma participativa, atingindo as necessidades especificas
contemplando seus capitais humanos, social e produtivo na perspectiva da
prevenção de confinamento e abrigamento institucional na promoção de direitos e
deveres, na fomentação de inclusão de pessoas com necessidades especiais, na
inclusão produtiva e no desenvolvimento local.
Este programa será baseado em 5 dimensões: acolhida e escuta,
realização de visitas domiciliares, orientação individual/grupal/familiar, orientação e
encaminhamento e estratégia.

Monitoramento e Avaliação
Será realizado de forma participativa e colaborativa com todos os atores,
permeando toda a execução do programa. Dar-se-á através de grupos focais,
questionários, entrevistas individuais e grupais.
Como parte da avaliação e monitoramento, realizar-se á reuniões
mensais com a equipe: SASF, CRAS e SAS.
As dimensões de Acompanhamento e indicadores serão levantadas no
decorrer do trabalho.
Com este trabalho espera-se alcançar os seguintes resultados.
a)

Impacto das ações – acesso a serviços públicos, trabalho e renda, acesso ao

conhecimento, lazer, sociabilidade e participação social e elevação da autoestima.
b)

Receptividade às ações – opinião dos usuários.

c)

Organização e processos de trabalho – atividades oferecidas, frequência às

atividades, encaminhamentos feitos, rendimento do trabalho.
d)

Abrangência das ações – inscrições e desligamento.
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Descrição Da Execução Tendo Por Referência O Plano De Trabalho
Reuniões Socioeducativas
Ação contínua e sistemática tem como objetivo incentivar o convívio e o
fortalecimento de laços de pertencimento, a exposição de ideias, discussão de
propostas, troca de experiências entre as famílias e construção de projetos pessoais
e coletivos. A reunião socioeducativa é essencial para o desenvolvimento da
capacidade de vocalização, participação e interação entre os integrantes nucleados
em um grupo.
Realizamos 53 reuniões socioeducativas ao longo do ano de 2016, com
participação de aproximadamente 1.280 pessoas, onde foram abordados os
seguintes temas:


Planejar para Conquistar;



Qual o seu plano?;



Conhecimento nunca é demais;



Iniciativa;



Atitude é tudo!;



Mitos e Verdades: Nutrição na fase da Mulher;



Por que falar das Drogas?;



Pais ausentes, filhos doentes;



Mediando conflitos;



Amar também é impor limites;



Juntos, se constrói melhor;



Amizade na Comunidade;



Revendo meus Planos;



CRAS- centre de Referencia em Assistência social Itaquera: Esclarece;



SUVIS- Aedes Aegypti / Chikungunya: Cuidados e Prevenção;



Eu comigo mesmo;



Eu e meu projeto;



Capacitação e Preparação;
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Educação dos Filhos;



Nós na rede;



Meu presente, meu Futuro;



Saúde Digestiva;



Conhecendo o SASF;



SABESP e suas responsabilidades;



Conhecendo melhor os Programas de Transferência de Renda;



Qual meu papel na minha família?;



Como funciona minha UBS- Unidade Básica de Saúde;



Atribuição de um político;



Novembro Azul;



Meus Direitos e Meus Deveres;



Minhas realizações em 2016;



Retrospectiva 2016 e confraternização.
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Abordagens
Foram realizadas neste ano 6.560 abordagens aproximadamente, são
visitas realizadas pelos orientadores nas residências dos usuários cadastrados no
serviço, com objetivo de levantar demanda levar convite para as diversas atividades,
levar encaminhamentos etc. As abordagens são feitas diariamente.

Visitas Domiciliares
São as visitas realizadas pela equipe técnica na casa das famílias
atendidas pelo serviço, com objetivo atender as demandas previamente levantadas
pelos orientadores, a fim de realizar atendimentos mais específicos. Em 2016 foram
realizadas aproximadamente: 530 visitas domiciliares.

Oficinas
Encontros

previamente

organizados,

constitui

em

uma

ação

socioeducativa na medida em que contribui para a construção de novos
conhecimentos. As oficinas no SASF Itaquera são divididas por semestre, de janeiro
a junho e de julho a dezembro. Esporadicamente temos oficinas com menor
duração, foram realizadas as seguintes oficinas:
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Oficina de Assistente de Cabeleireiro: Tem por objetivo dar noções do
trabalho desenvolvido por um profissional cabeleireiro, como: boas práticas de como
tratar o cliente, lavar e secar o cabelo, hidratação, noções de tintura, escova e aulas
teóricas, com uma carga horária média de 40 horas, por semestre. No final do
primeiro semestre 10 pessoas receberam o certificado de conclusão dessa oficina, e
no segundo semestre 9 receberam certificado.
Oficina de MDF: Esta oficina tem por objetivo ensinar diversas técnicas
de pintura e decoupagem em MDF (um tipo de madeira), voltada para
desenvolvimento do trabalho artesanal. Em média 40 horas/aula por semestre.
Foram entregues 20 certificados, 11 no primeiro semestre e 9 no segundo.
Oficina de Biscuit: Esta oficina teve duração 16 horas, com apenas uma
turma no ano com 11 pessoas. Tem por objetivo ensinar a técnica de montar um
bolo “facke”, ou seja, bolo decorativo muito utilizado nas festas atualmente. Essa
técnica pode auxiliar as pessoas na geração de renda, pois fizemos uma pesquisa e
observamos que esse tipo de bolo é alugado para fazer parte da decoração dos
mais diferentes tipos de festa, como: casamentos, aniversários infantis, chá de bebê
e outras festas.
Oficina de Cartonagem: Essa oficina tem como objetivo ensinar técnicas
de confecção de produtos como: blocos de nota; carteiras; porta retratos, bolsa de
mão e outros, com técnica de colagem de papelão e tecido. Devido a complexidade
das técnicas pra desenvolver tais produtos essa oficina foi dividida em dois módulos,
com carga horária de aproximadamente 80 horas/aula. E foram entregue 19
certificados.
Oficina de Pintura em Tecido: tem por objetivo ensinar diversas técnicas
de pintura em tecido utilizando panos de prato, avental, jogo americanas, bolsas.
Carga horária de 40 horas/aula, por semestre. Capacitamos 16 pessoas.
Oficina de Iniciação Musical: dividida em duas turmas, uma de violão e
outra canto, cada turma com duração de 20 horas/aula por semestre. Essa oficina
tem por objetivo desenvolver a musicalidade, utilizando o violão e aulas de canto.
Durante o ano passaram por essa oficina 32 pessoas, divididas em quatro turmas,
duas no primeiro semestre e duas no segundo.
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Oficina Lúdica: estas oficinas são desenvolvidas com as crianças que
acompanham seus responsáveis em qualquer atividade desenvolvida no SASF. São
oficinas que tem atividades previamente organizadas, mas que são bastante
flexíveis, pois atendem crianças de várias idades e também variam muito no número
de participantes. Em 2016 foram 88 oficinas e contaram com a participação de
aproximadamente 430 crianças.

Visitas Institucional: As visitas as diversas instituições tem como
objetivo de conhecer os serviços oferecidos e estabelecer possíveis parcerias, num
total de 13 visitas:


Arsenal da Esperança;



Missão Paz;



Universidade Camilo Castelo Branco;



CIC do Imigrante;



Fab Lab Livre;



CEDESP Dom Bosco;



NCI Força Jovem;



UBS Vila Ramos;



NAPEDI – Núcleo de Assessoria Pedagógica Institucional;
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EMEI padre Manoel da Nóbrega;



UBS Vila Santana;



Núcleo de Apoio à Inclusão social para Pessoas com Deficiência de Itaquera;



E. E. Reverendo Irineu Monteiro de Pinho
Participações em Reuniões Externas / Cursos / Capacitações: com o

propósito de conhecer e ampliar o trabalho em rede, participar de cursos,
capacitações, supervisões, treinamentos dentre outras atividades. A equipe do
SASF participou de XX atividades externas, que foram:


Fórum da Assistência Social (fevereiro);



Rede de Proteção Intersetorial de Itaquera (fevereiro);



Capacitação projeto Cuidar do Cuidador: “Inteligência Emocional: a arte de se
relacionar”;



Rede Social Ampliar: em conjunto com SENAC e Obra Social Dom Bosco
para fomentar a Rede Social. (março);



Rede Social Ampliar (abril);



Supervisão Coletiva no CRAS IQ;



Reunião com SMADS: sobre manual de prestação de contas;



Participação do gerente na capacitação oferecida pela Fundação em parceria
com a ONG Preparando o Caminho, no curso: “Cenário de Imigração e
Refugio”;



Participação da equipe na capacitação sobre “Mediação de Conflito”;



Participação de parte da equipe na reunião “Tecendo Redes”, organizada
pelo CIC;



Participação da gerente no simpósio “Trabalho Infantil na Cadeia Produtiva”,
promovido pela Rede Social Ampliar;



Reunião no CAPS Itaquera, com a participação da técnica psicóloga,
discussão sobre o trabalho em parceria e discussão de casos;
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Participação de toda equipe no Encontro Anual dos Colaboradores da
Fundação Comunidade da Graça;



Reunião da Rede Social Ampliar, onde técnico e orientador participaram do
workshop “Educação, Tendência e Projeto Político Pedagógico”;



Visita a Bienal do Livro, com participação do gerente, técnicos e orientadores;



Capacitação sobre BPC Deficiente, com a participação da técnica psicóloga,
promovido por SMADS;



Participação de um técnico no seminário “Fortalecendo a Rede de Proteção
da Diretoria Regional de Educação Itaquera”;



Participação na Reunião da Rede Intersetorial de Proteção de Itaquera;



Participação no seminário “Avanço do Programa BPC Escola em 2014/2015”.
Eventos / Passeios / Festas / Palestras: no decorrer do ano são

realizados vários eventos como: passeios culturais, palestras, festas e outras
atividades com objetivo de proporcionar às famílias o fortalecimento do vínculo
familiar e comunitário, aquisição de conhecimento e ampliação do universo cultural.


Festa de confraternização, na Comunidade Zorrilho, em Abril;



Chá em comemoração ao Dia das Mães;



Entrega dos Certificados das oficinas da Turma do Primeiro Semestre;



Passeio a Mega Artesanal;



Festa Caipira;



Chá em comemoração ao Dias dos Pais;



Passeio com os idosos ao SESC Itaquera;



Palestra com o tema: “Alimentos que contribuem para a Saúde do Intestino”,
ministrada pelos estagiários da UNIP;



Click com Paixão, evento onde reunimos as famílias para tirarem uma
fotografia profissional, com a colaboração de vários voluntários da Fundação
Comunidade da Graça.
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Festa em comemoração ao Dia das Crianças;



Roda de conversa com a participação da equipe multiprofissional da
Defensoria Publica de Itaquera e nossos usuários que tenham alguma
demanda/pendência nesta área;



Entrega dos Certificados das Oficinas da Turma do Segundo Semestre;



Papai do Céu, apadrinhamento de aproximadamente 300 crianças do SASF.

Festa Caipira
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Entrega de Certificados
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Execução Orçamentária
SASF ITAQUERA- 2016
Saldo Exercício Anterior - 2015

71.892,11

Receitas
Origem da Receita

Tipo de Receita

Verbas
Publicas

Contra
Partida
Organização

Total das
Receitas

Fundação Comunidade da Graça

Contra Partida Financeira

0,00

15.623,33

15.623,33

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

190.872,46

190.872,46

Fundo de Reserva

Resgates de Aplicações Financeiras

83.723,05

0,00

83.723,05

Banco Bradesco S/a

Receitas Financeiras

2.917,69

0,00

2.917,69

PMSP - PNAE

Verba Alimentação

0,00

0,00

0,00

Secretária Municipal da A. Social

Verba Adicional

11.735,48

0,00

11.735,48

Secretária Municipal da A. Social

Verba Mensal

676.691,28

0,00

676.691,28

775.067,50

206.495,79

981.563,29

Total Geral das Receitas
Despesas
Grupo de Despesa

Tipo de Despesas

Verbas
Publicas

Contra
Partida
Organização

Total das
Receitas

Instituição Bancaria

Tarifas Bancarias

0,00

2.375,09

2.375,09

Instituição Bancaria

Juros e Encargos

0,00

0,00

0,00

Instituição Bancaria

Aplicações Financeiras - Imposto de Renda

324,20

0,00

324,20

Recursos Humanos

Folha de Pagamento e Encargos

476.964,91

0,00

476.964,91

Recursos Humanos

Férias, 13º e Rescisões

83.723,05

0,00

83.723,05

Despesas Operacionais

Alimentação

36.514,69

0,00

36.514,69

Despesas Operacionais

Material Pedagógico

16.128,68

0,00

16.128,68

Despesas Operacionais

Material de Higiene

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Material de Limpeza

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Material de Escritório

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Concessionárias

10.621,94

0,00

10.621,94

Despesas Operacionais

Manutenção Predial

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

49.287,68

0,00

49.287,68

Despesas Operacionais

Aluguel

60.000,00

0,00

60.000,00

Despesas Operacionais

IPTU

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Verba Adicional

27.941,62

0,00

27.941,62

Despesas Operacionais

Verba Implantação

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Oficineiros

28.920,00

0,00

28.920,00

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

190.872,46

190.872,46

790.426,77

193.247,55

983.674,32

Saldo Final para Aplicação no Próximo Exercício

69.781,08

Total Geral das Despesas
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Recursos Financeiros Disponíveis no Final do Exercício
Saldo em Conta Corrente
Saldo em Caixa
Saldo em Fundo de Reserva
Saldo em Conta Poupança
Total dos Recursos Disponíveis
Despesas Realizadas para Pagamentos no Próximo Exercício
Despesas com Recursos Humanos a Pagar
Verbas Alimentação a Utilizar
Provisões Recursos Humanos
Total das Despesas a Pagar no Próximo Exercício
Total Liquido Disponível R$

R$ 212,81
R$ 975,15
R$ 68.593,12
R$ 0,00
R$ 69.781,08
R$ 8.895,64
R$ 41.737,48
R$ 0,00
R$ 59.855,89
R$ 110.489,01
(R$ 40.707,93)

