RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REFERENTE AO
EXERCICIO DE 2019
ALBERGUE NOTURNO NAIR SIMONI PANCIERA

1 – Identificação
1.1
- Nome completo da Entidade
Associação Espírita “Vinha de Jesus”
Albergue Noturno “NAIR SIMONI PANCIERA”
1.2
- Endereço completo
Avenida Paulista, nº 400 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP
CEP: 13845-222
1.3
- Telefone, email
(19) 3861-0836
vinhadejesus49@yahoo.com.br
paula.grizante@hotmail.com
1.4

- CNPJ: 46.402.160/0001-68

2- Representante Legal:
José Roberto Panciera
RG: 4.938.368-1
CPF: 05.608.668-91
3- Técnicos responsáveis
Ana Paula de A. Grizante
Assistente Social
CRESS: 47.993
Rita de Cassia Benedito
Psicóloga
CRP: 06/92534
4- Nome do Serviço Executado:
Proteção social especial de alta complexidade acolhimento institucional adulto/casa
de passagem.

4.1 - Dias e Horários de Funcionamento
24hs ininterruptas
4.2 - Local de Realização do Serviço
Albergue Noturno Nair Simoni Panciera
4.3 - Abrangência Territorial
Toda a extensão territorial do Município de Mogi Guaçu
4.4 - Público Alvo
Pessoas adultas e famílias em situação de rua
4.5 - Objetivos
Geral
Acolher e garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de rua,
promovendo a reinserção social, e acesso aos serviços das políticas públicas setoriais e
ao sistema de garantia de direitos.
Específicos
- desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com visitas
à inclusão produtiva.
4.6 - Meta Proposta no Plano de Ação
Atender 200 (duzentos) usuários por mês
5 - Meta Alcançada
No ano de 2019, 1.332 (hum mil e trezentas e trinta e dois) usuários passaram pelo
serviço. Os atendimentos sociais e psicossociais, somados deram o total de 1.971 (hum
mil novecentos e sessenta e um), tendo uma média de 164,25 cento e sessenta e quatro,
vinte e cinco) atendimento por mês.

6 - Atividades Realizadas
SERVIÇOS OFERTADOS - 2019

TOTAL

Pernoites

4.876

Café da manhã

5.097

Almoço

5.488

Jantar

6.181

Banho

5.581

TOTAL

27.223

Obs.: Durante o exercício de 2019 o Albergue Noturno “Nair Simoni Panciera” realizou um
total de 27.223 atividades, entre pernoite banhos, e refeições.
ATIVIDADES REALIZADAS - 2019

TOTAL

Atendimento Social Individual

1.432
249

Atendimento Psicológico individual
Atendimento Psicossocial

290

Localização Contato e reintegração à família

354

Visita domiciliar

14

Palestras promovidas pela Entidade

5

Reunião de Equipe Técnica com todos os funcionários (mensal)

12

Reunião de Equipe Técnica com o presidente da Entidade (semanal)

48

Reunião da Equipe Técnica

28

Confecção de Curriculum

45

Encaminhamentos

para

tratamento

de

dependência

química

e

32

atendimento Psiquiátrico – CAPS-AD - CAPS II
Encaminhamentos para CRAS

08

Encaminhamentos para CREAS

12

Encaminhamentos Projeto Busca Ativa
Encaminhamentos para Comunidade Caminho para Paz

239
69

Encaminhamentos para UPA com pedido de internação para Hospital
Psiquiátrico
Encaminhamentos para Atendimento Médico - UBS – Especialidades

2
51

Encaminhamentos recebidos Conselho Tutelar

02

Encaminhamentos recebidos Penitenciaria Feminina de Mogi Guaçu

37

Atendimento em grupo

12

Visita Institucional (internação dos usuários)

65

Contato com a Rede Socioassistencial

251

Viabilização acesso a documentos pessoais

55

Orientação para inclusão aos programas de transferência de rede e

29

benefício
Doação de kit de higiene recebidos e doados (Sabonete, Pasta de Dente,
Escova de Dente, absorventes, aparelho de Barbear
Doação de bolsas e acessórios

1959
386

Doação de peças de roupas íntima masculina, feminino

772

Doação de pares de calçados, feminino, masculino

912

Doação de cobertores

261

7- Resultados Alcançados
No ano de 2019 passaram pelo albergue noturno “Nair Simoni Panciera” 1.332 (hum
mil e trezentos e trinta e dois) usuários. Por meio de uma escuta qualificada e discussão
de caso, foram realizados orientações, intervenções e encaminhamentos, conforme
demanda avaliada.
Foram ofertadas pernoites e refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar, para
migrantes/itinerantes, crianças e adolescentes, devidamente acompanhados por seus
responsáveis legais, idosos, famílias carentes e pessoas que se encontram em situação
de rua no município.
A Entidade também ofereceu acolhimento temporário a usuários que necessitavam,
trata-se de famílias/pessoas que se encontra em situação de rua que necessitam de
abrigo provisório. Na maioria dos casos de acolhimento provisório, o Albergue Noturno
teve êxito, pois os usuários foram encaminhados para tratamentos de saúde,
epidemiológico e de saúde mental, casa de acolhida, mercado de trabalho com autonomia
financeiro e inserção a família de origem. Além disso, viabilizamos passagens para idosos
e realizamos visitas domiciliares sempre nos foi solicitado e detectamos a necessidade.

A equipe técnica promoveu acesso à qualificação profissional, por meio de
encaminhamentos aos programas oferecidos pelo município. Auxiliou na confecção de
currículos e direcionamentos ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e vagas
divulgadas nos classificados do jornal local.
Outra ação realizada foi viabilização de documentos, muitos usuários que procura o
serviço não possuem documentos pessoais. Desta forma, os usuários são orientados e
encaminhados a órgãos específicos para retirada de novas vias, sendo certidão de
nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, reservista.
Durante o decorrer do ano de 2019 também ocorreram palestras com profissionais
de distintas áreas, com temas relacionados a ações educativas e inclusivas, de maneira
que os usuários pudessem sentir que são pertencentes do convívio social.
A equipe técnica oportunizou grupos socioeducativos, com objetivo de proporcionar
condições de autoconhecimento, fortalecimento da autoestima e autocuidado, buscando
melhorias na qualidade de vida e na reintegração do indivíduo ao convívio familiar e
social. Contudo, a adesão foi muito baixa e em alguns encontros nulo.
Com essas ações a equipe técnica teve como objetivo incentivar, motivar e auxiliar
os usuários a retornar para suas residências e resgatar os vínculos familiares e sociais.
Entretanto, houve vários dificultadores no decorrer deste trabalho, como oferecer
tratamento adequado aos usuários com dependência de substâncias psicoativas e álcool,
pois não há serviço especializado o suficiente, para atender essa população. Diante desta
realizada pudemos observar o alarmante aumento de pessoas que fazem das ruas seu
lugar de moradia.
8 - Profissionais que Atuam no Serviço

QUANTIDADE

FUNÇÃO

REGIME
TRABALHISTA

CARGA HORÁRIA

Voluntario

04hs semanais

01

Coordenador

01

Assistente Social

CLT

30hs semanais

01

Estagiária Social

-

06hs semanais

01

Estagiária Social

-

12hs semanais

01

Psicóloga

CLT

15hs semanais

01

Serviços gerais

CLT

44hs semanais

01

Cozinheira

CLT

44hs semanais

04

Atendente

CLT

01

Atendente

CLT

44hs semanais
Escala 12x36
44hs semanais

15

Artesãs

Voluntárias

04hs semanais

01

Atendente

Voluntário

04hs semanais

28

Ajudantes da feira

Voluntários

04hs semanais

16

Ajudantes de cozinha

Voluntários

04hs semanais

01

Motorista

Voluntário

04hs semanais

08

Bazar (venda e separação)

Voluntárias

04hs semanais

9 - Monitoramento e Avaliação do Serviço

Dentro do mês ocorrem reuniões semanais entre a equipe técnica e o coordenador
para discussão de casos e demandas do serviço. Reuniões mensais envolvendo o
presidente da Entidade, o coordenador e a equipe técnica e reunião geral, mensalmente,
com o presidente da Entidade e todos quadro funcional. Essas reuniões são de suma
importância para o bom desempenho do serviço ofertado para os usuários e
colaboradores.
Documentamos a avaliação e qualidade do serviços por meio de caixa de
sugestões, onde os usuários podem escrever suas queixas, críticas, sugestões ou
agradecimento.
Outro meio de monitoramento são os relatórios mensais, sendo este um
mecanismo de avaliação de suma importância que garante e dá legitimidade ao nosso
trabalho.

Oferecemos nosso trabalho como serviço à comunidade contribuindo e amenizando
questões Sociais tornando este como um serviço de utilidade pública com significativa
importância no auxílio e integração a Rede Socioassistencial.
10 - Outras Considerações

Mogi Guaçu, 13 de março de 2020.

____________________
José Roberto Panciera
Diretor Presidente

__________________
Ana Paula A. Grizante
Assistente Social
CRESS 47.993

_________________________
Rita de Cássia Benedito
Psicóloga
CRP 06/92534

