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O relatório de atividades da Casa Abrigo 2020 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 2020, a Casa Abrigo
obteve 18.947 atendimentos.

OBJETIVO
A Casa Abrigo tem como objetivo atender mulheres em
situação de risco de morte por decorrência da violência
doméstica, bem como seus filhos menores, assegurando
sua integridade física e moral, fortalecendo a auto estima,
proporcionando que sejam amparadas em seus direitos,
contribuindo para sua reestruturação e continuidade de
suas vidas e lares. 

Trata-se de um local seguro e sigiloso no qual usuárias
recebem suprimento para suas necessidades básicas,
além de receber gratuitamente atendimento psicológico,
médico e social, de acordo com as suas necessidades. O
prazo de permanência será de 180 dias, podendo este
prazo ser diminuído ou estendido conforme a situação de
reestruturação da usuária e seus(as) filhos(as).

Introdução
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FORMAS DE ACESSO
As mulheres chegam até o programa através de
encaminhamentos realizados pela rede de serviços do
Município: Delegacia de Defesa da Mulher, Núcleo de
Defesa e Convivência da Mulher, Centro de Referência da
Assistência Social ou por determinação Judicial.

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, A PARTIR DE 18 ANOS, COM
ESCOLARIDADE ENTRE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO A
ENSINO MÉDIO COMPLETO ENCAMINHADAS PELO CREAS.

Público-alvo

ESTRUTURA

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 20 MULHERES COM
CRIANÇAS

Abrangência Territorial
Prioritariamente o Município de São Paulo, podendo haver
algumas exceções para o atendimento de mulheres
moradoras de Municípios vizinhos. 



ESTRUTURA
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ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Cursos profissionalizantes pronatec, polo da beleza e
outros parceiros; Inserção em projetos e programas de
capacitação e preparação para mercado de trabalho;
Favorecer o desenvolvimento de aptidões, capacidades e
oportunidades; Ser acolhido em suas demandas,
interesses, necessidades e possibilidades; Participação em
reuniões da rede de serviços da região; São trabalhados
uma diversidade de temas que representa as demandas
dos serviços da região; Articulação com a rede
interinsticional com os demais órgãos do sistema de
garantia de direitos; Desenvolvimento de atividades
socioeducativas, palestras, divulgação e cursos, serviços e
reuniões; Ações em parcerias que contribuam no
atendimento das demandas apresentadas pelos serviços;

Articulação com a rede local e de referência; Centro
atendimento ao trabalhador (cat), emprega São Paulo,
agências privadas e anúncios em jornais e rede social;
Inserção em projetos e programas de capacitação e
preparação para mercado de trabalho; Atividade de
convívio e de organização da vida cotidiana; Ser acolhido
em suas demandas, interesses, necessidades e
possibilidades, preparação para o desligamento;
Participação em reuniões da rede; Articulação com a rede
de saúde, educação, cultura e assistência social;
Articulação com a rede de serviços socioassistenciais e
demais políticas públicas; 
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Desenvolvimento de atividades de convívio social,
estimulando a participação em atividades na rede pública
e privada;

Atendimento adequado as famílias abrigadas; ter acesso
ao atendimento profissional individualizado e extensivo ao
grupo familiar, ser acolhido em suas demandas,
interesses, necessidades e possibilidades; Rede de
enfrentamento; Discussão de políticas; Fóruns,
conferências, seminários; 

Estabelecer estratégias de enfrentamento; Articulação
com a rede segurança pública; Contato com
defensoria/delegacia/fórum/inspetoria/ companhia
policial; Articulação de rede interinstitucional com os
demais órgãos de sistema de garantia de direitos,
articulação com a rede de serviços socioassistenciais e
demais políticas públicas; Produção de informação
comunicação sobre defesa de direitos



ATIVIDADES COM PROFISSIONAIS
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REUNIÃO DE EQUIPE
Discussão de casos, capacitação, discussão de
estratégias, elaboração de planejamento mensal.
Acompanhamento e monitoramento dos
encaminhamentos realizados; articulação com a rede de
serviços socioassistenciais e demais políticas públicas;
elaboração e manutenção de relatórios;

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Capacitar os funcionários para melhorar o desempenho e
apoiar o desenvolvimento dos processos, com
consequente melhoria de resultados do serviço

PARADA INTEGRADA SOCIAL
Reunião de todos os projetos sociais para um dia de
capacitação, qualificação e cuidar do cuidador.

PALESTRAS 
Palestras sobre temas que vão de encontro com a
demanda dos serviços e profissionais; Ampliar o
conhecimento das profissionais através de palestras.
Dinâmicas e recreações; Proporcionar melhor qualidade
de atendimento das usuárias, ampliar o conhecimento
teórico, cuidar do cuidador. 

REUNIÃO COM LIDERANÇA
Transmitir senso de responsabilidade, estabelecer
vínculos, compartilhar informações que beneficiem todos
envolvidos, interação social e melhorar o trabalho em 
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equipe; Provocar mudanças e obter soluções. Possibilitar
crescimento coletivo e aumento do entendimento de
metas e objetivos

ATIVIDADES COM PROFISSIONAIS
As mulheres em situação de violência que necessitarem
de acolhimento na Casa Abrigo serão encaminhadas
pelos órgãos responsáveis do município (CRAS, CREAS),
que fará mediação com os CDCMs e as Delegacias da
Mulher. O encaminhamento para a Casa Abrigo segue
após ter sido registrada queixa da violência através da
elaboração de um Boletim de Ocorrência; exame de corpo
delito; representação do Boletim de Ocorrência,
comprovação de risco de morte e a falta de possibilidade
de abrigamento que garanta sua segurança.

Serviço sigiloso para apresentar impacto na sociedade,
nossos impactos são nas mulheres abrigadas que
encontram a possibilidade de viver longe da violência.

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO
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