
RELATÓRIO
DE

ATIVIDADES

2017

N P J



RELATÓRIO
ANUAL DE

ATIVIDADES

O relatório de atividades do NPJ (Núcleo de Proteção
Jurídico Social e Apoio Psicológico) traz um balanço
com os resultados e realizações durante o ano. Os
dados apresentados incluem a participação dos
usuários, as atividades, resultados obtidos, origem dos
recursos e os demonstrativos financeiros. 



FUNDAÇÃO

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.



NPJ

Serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da
Assistência Social - CREAS com a finalidade de assegurar
atendimento especializado para apoio, orientação e
acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros
em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende
atenções e orientações direcionadas para a promoção de
direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares,
comunitários e sociais, fortalecendo a função protetiva das
famílias diante de um conjunto de condições que as
vulnerabilizam.



PÚBLICO
ALVO

Famílias e Indivíduos com seus direitos violados, com vínculos familiares 
comunitários fragilizados ou rompidos. Os usuários referenciados no
CREAS/AFC, o público se diversifica com idade a partir de 0 até mais de
60 anos, entre homens, mulheres, lgbt’s, crianças e adolescentes que
chegam até o equipamento encaminhados através dos serviços da rede
sócio-assistencial através do atendimento local no CRAS e CREAS e
também através de denúncias e ofícios encaminhados pelo Ministério
Público, Vara da Infância e da Família, Fórum, Conselho Tutelar e
Denúncias realizadas pelo Disque 100. 



51 atendimentos no ano de 2017.

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS

ESTRUTURA

De segunda à sexta-feira; das 09h às 16h; diariamente (exceto feriados), durante todo o ano. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

De segunda à sexta-feira; das 09h às 16h;
diariamente (exceto feriados), durante todo
o ano.

DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE



DESCRIÇÃO DA
ATIVIDADE REALIZADA

As Visitas Domiciliares são efetuadas diariamente pelas técnicas sociais
que fazem parte da equipe de atendimento do NPJ. São realizadas visitas
às residências dos munícipes para averiguação de informações referente
às denúncias ou informações que comumente são protocoladas através
dos canais de atendimento do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Vara
da Infância, ou também pelos serviços da rede sócio assistencial que
interagem diretamente com o território de abrangência do serviço em
questão. Durante as visitas, as Técnicas Sociais realizam perguntas para
identificação da possibilidade de haver de fato uma situação de violência
instaurada ou se há também o risco iminente para que o atendimento seja
referenciado na Proteção Especial de atendimento social.  



REUNIÕES SOCIO-
ASSISTENCIAIS

As reuniões com a rede sócio assistencial acontecem periodicamente para
que haja maior interação entre os agentes envolvidos nas demandas de
cada usuário, são discutidos caso a caso levando em consideração fatores
como urgência, risco e situação atual. Durante a reunião é possível elencar
os casos que são prioritários e demandam maior rapidez com relação às
ações estabelecidas, bem como quais ações serão desempenhadas por
cada serviço da rede para a evolução e resolução dos casos postos. As
reuniões são conduzidas e organizadas pela Supervisão de Saúde da região
(AFC), uma vez que os usuários são matriciados e referenciados pela
Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de seu endereço residencial.
Participam das reuniões todos os serviços regionais em que os usuários são
atendidos (UBS, CRAS, CREAS, CAPS, SAICA, DEFENSORIA PÚBLICA,
CONSELHO TUTELAR, ETC.)  



RECURSOS HUMANOS



RESULTADOS
OBTIDOS 
 A PARTIR 

DA
ATIVIDADE
REALIZADA

As visitas periódicas possibilitam o acesso à uma
informação clara e atualizada sobre a real situação das
demandas apresentadas pelos usuários referenciados no
serviço, a partir da interação domiciliar conseguimos obter
um registro fiel das condições de habitação, higiene e
social dos usuários, bem como constatar elementos que
condigam ou não com as denúncias realizadas, dessa
forma, estabelecer as etapas necessárias para elaboração
do plano de ação com o objetivo de restabelecer os
vínculos violados através de um esforço conjunto com a
rede sócio assistencial de maneira articulada e efetiva. 
Com as reuniões de microterritório a aproximação entre os
serviços da rede é cada vez maior, o que otimiza o tempo
de atuação e evita a perda de tempo na busca por
informações de forma individualizada. As discussões nas
reuniões possibilitam um alinhamento mais eficiente entre
os serviços da rede, evitam retrabalho e apontam qual
ação cada serviço deve colocar em prática, ou seja, ao
invés de vários agentes gastando energia ao mesmo
tempo com a mesma coisa, estrategicamente conseguimos
elaborar um planejamento e organizadamente atender as
demandas que são apresentadas.  



ORIGEM DOS
RECURSOS

FINANCEIROS

Parceria com a Prefeitura de São Paulo,
pela Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social - SMADS. 



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA -

RECEITA



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

- DESPESAS



OBRIGADO!

@fcgbr 

R E D E S  S O C I A I S

@fundacaofcg 

@FundacaoCG 


