RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2017

IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Ação Cristã Comunitária do Brasil – Projeto Shalom
CNPJ: 00.649.159/0001-31
Mandato da diretoria: 21/09/2015 a 20/09/2019
Endereço da Organização: Rua São Judas Tadeu nº 195, Vila Tibiriçá.
Santo André, SP, CEP: 09130-040 .
Fone: 11- 4451-2060
E-mail: contato@projetoshalom.org.br
Site: www.projetoshalom.com.br

A finalidade da associação, conforme descrito no Artigo 2º de seu Estatuto de Constituição, é:
A) Cooperar com as autoridades governamentais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, no sentido
de promover educação, qualificação e inclusão social junto à comunidade de baixa renda, sem distinção de raça, cor,
sexo, credo político ou religioso.
B) Realizar ações, prioritariamente, nas seguintes áreas: educação infantil; qualificação jovem e
adulta; saúde comunitária; cultura e lazer.
A Ação Cristã Comunitária do Brasil é uma associação de defesa de direitos sociais com Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica ativa na Receita Federal sob o número 00.649.159/0001-31. Foi declarada como
associação de Utilidade Pública Municipal por meio do Projeto de Lei CM nº 50/01, que gerou a Lei nº 8.316 de
21/03/2002. Possui Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE emitido pelo Cadastro Estadual de
Entidades - CEE do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501 de
8/11/2011. Possui registro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de
Santo André sob o nº 152R/14, Possui registro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Santo
André sob o nº 131/15.

OBJETIVOS
As atividades desenvolvidas atualmente pelo Projeto Shalom tem como objetivo executar ações e
programas destinados às crianças, adolescentes e respectivas famílias, em situação de vulnerabilidade social na
cidade de Santo André - SP, estimulando e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, acautelando a
ocorrência de situações de risco social, de forma a prevenir a segregação dos usuários de seu meio familiar e
comunitário.
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JUSTIFICATIVA
O Projeto Shalom atua em prol do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário visando
complementar o trabalho efetuado nas escolas, promovendo acesso às políticas de educação, saúde, cultura, esportes
e lazer disponibilizados pelas três esferas do poder público, de forma a inserir, reinserir ou manter as crianças,
adolescentes e jovens no convívio de suas famílias e de sua comunidade.
A associação está próxima de comunidades em situação de vulnerabilidade social, trata-se de um
público que tem pouco acesso à informação. A existência do Projeto Shalom se justifica por ser a ponte que
possibilita à comunidade conhecer e ter acesso aos programas oferecidos pelos governos Municipal, Estadual e
Federal, por meio de instituições sem fins lucrativos ou por pessoas físicas e jurídicas da iniciativa privada. As
atividades desenvolvidas pela associação buscam gerar oportunidades sociais.
Oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde etc., as quais
influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. A criação de oportunidades sociais contribui
diretamente para a expansão das capacidades humanas e da qualidade de vida. (SEN, 2000, p. 56).
As atividades desenvolvidas com os usuários fazem com que a criança, jovem ou adolescente pobre e
excluído se reconheça como cidadão consciente e responsável e se coloque como ator. As ações estimulam os
moradores da periferia para que sejam os agentes de mudança em suas vidas e na vida da comunidade. Os
programas desenvolvidos pela associação influenciam diretamente a comunidade dos bairros próximos, mas seus
efeitos indiretos atingem toda a cidade:
As experiências locais têm sido analisadas não só pelo seu impacto econômico local, mas como portadoras de
novos conceitos e até mesmo como portadoras de profundos questionamentos aos sistemas tradicionais de
produção, de crédito, de organização social, de mercado, de políticas sociais etc. Em especial, o caráter
participativo dessas experiências potencializa um alcance muito mais efetivo de políticas econômicas e sociais que
normalmente passam muito distante das populações mais carentes, além de se garantir maior adequação a
realidades locais distintas. (SINGER, 2003, p. 150).
Portanto, a realização destas atividades num local tão próximo ao público-alvo tem grande potencial
para atingir um amplo número de pessoas necessitadas, contribuindo para a inclusão social e o desenvolvimento
socioeconômico da cidade.
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ATIVIDADES DO ANO DE 2017

Oficinas para Fortalecimento de Vínculos - Recebemos 100 crianças e adolescentes, entre 06 e 17 anos,
diariamente em oficinas com duração de 4 horas, nas quais são realizadas ações pautadas em experiências lúdicas,
culturais, musicais e jogos educativos como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção
social, as atividades são executadas na perspectiva da autonomia, ou seja, envolvendo processos participativos e
colocando os usuários como atores das ações propostas.
O objetivo é estimular e fortalecer a convivência familiar e comunitária, complementando o trabalho social com a
família, acautelando a ocorrência de situações de risco social, de forma a prevenir a segregação dos usuários de seu
meio familiar e comunitário.
O total de crianças e adolescentes atendidos no ano de 2017: 140 pessoas.

Oficinas para Noites Esportivas – O projeto “Noites Esportivas” tem atuação principal no eixo IV - Cultura,
Esporte e Lazer e envolve oficinas esportivas variadas de segunda a sexta-feira no período noturno, entre 17h30 às
21h30, nas quais as crianças e jovens ficam por 04 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. Este projeto, tem o
objetivo de oferecer uma opção de esporte e lazer para as crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos das
comunidades próximas da associação, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade
social.

O total de crianças e adolescentes atendidos no ano de 2017: 70 pessoas.

Visita ao Estádio do Pacaembu – Em parceria com nosso coordenador esportivo e uma empresa de ônibus
parceira, conseguimos levar as crianças e adolescentes cadastradas na instituição para assistir um jogo no estádio do
Pacaembu.
O total de crianças e adolescentes atendidos no ano de 2017: 70 pessoas.

Visita a Universidade Federal do ABC – Em parceria com a UFABC e alguns funcionários que trabalham lá,
conseguimos levar as crianças e adolescentes cadastradas na instituição para conhecer a universidade, seus cursos,
métodos de ensino, conheceram seus dois campus, o de Santo André e São Bernardo do Campo.
O total de crianças e adolescentes atendidos no ano de 2017: 100 pessoas.

Encaminhamentos

para

a

rede

e

reuniões:

(CT/CAEM/CRAS/CEO/HEBIATRIA/DEFENSORIA

PUBLICA/MÁRIO COVAS) – As dificuldades são identificadas pela assistente social, educadores sociais e
psicólogos da instituição no convívio diário com a criança e adolescente cadastrada nas oficinas do Projeto Shalom,
é feito um relatório sobre o caso específico e em seguida o encaminhamento para a rede necessária.
O total de pessoas atendidas no ano de 2017: 55 pessoas.
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Acupuntura - Sessões gratuitas oferecidas mensalmente para a comunidade. Ação desenvolvida voluntariamente
por profissionais capacitados. A acupuntura é uma terapia que estimula o organismo a melhorar seu funcionamento
e o leva ao equilíbrio através de aplicação de agulhas em pontos específicos. Seu principal benefício é a recuperação
do organismo como um todo pela indução de processos regenerativos, normalização das funções alteradas, reforço
do sistema imunológico e controle da dor.
O total de pessoas atendidas no ano de 2017: 960 pessoas, cerca de 80 por mês.

Atendimento odontológico - Consultas gratuitas oferecidas quinzenalmente para a comunidade. Ação desenvolvida
voluntariamente por dentista habilitado. Na consulta a boca é avaliada como um todo, os dentistas atuam na
prevenção de problemas como gengivite, cáries e inflamações, além de conseguir tratá-los precocemente.
O total de crianças, adolescentes e suas famílias no ano de 2017: 30 pessoas.

Campanha Junte Óleo – a degradação do meio ambiente causa catástrofes naturais e prejudica a saúde e o bem
estar da população. A contaminação da água é um problema grave, especialmente porque a água potável é escassa
no planeta todo, e por este motivo a importância de conscientizar a população sobre a necessidade de não poluir os
rios, lagos e mananciais como forma de proteger a comunidade de futuros problemas de saúde.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 600 pessoas.

Entrega de cestas básicas provenientes do Poder Judiciário de Santo André e demais doadores pessoa física e
jurídica - primordial para a sobrevivência das pessoas. O combate à fome e à desnutrição é a base necessária para
iniciarmos os demais projetos.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 30 pessoas.

Oficina das emoções – Arte terapia - Objetivo: Promover a prevenção e a saúde psíquica e física. Facilitar o
contato e o desenvolvimento de potenciais da personalidade, a inteligência emocional, a criatividade, a motivação, a
autoestima, a capacidade relacional tendo como meta à qualidade de vida na vida pessoal e profissional.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 100 crianças e adolescentes.

Oficina hora da ciência – Nossa hora da ciência oferece uma aproximação espetacular, divertida e interativa ao
conhecimento cientifico. Trabalhamos com sucesso as principais áreas de conhecimento cientifico como química,
física e astronomia. Por meio de nossos workshops explicamos os porquês e os como do que nos rodeia.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 100 crianças e adolescentes.

Oficina do meio ambiente - Nossas divertidas oficinas destinam-se para deixar as crianças descobrir como cuidar
do meio ambiente sobre temas importantes como: reciclagem, energias alternativas, planeta água, sustentabilidade e
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Aquecimento Global, entre outros. Nossa divertida metodologia e nossas atividades interativas irão possibilitar a
compreensão dos mistérios da natureza.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 100 crianças e adolescentes.

Oficina da biblioteca circulante – Destinado a estimular o hábito da leitura e aproxima-los da cultura, temos nossa
biblioteca circulante, onde as crianças levam para casa o livro emprestado e devolvem após uma semana cheia de
aventuras, conteúdo e cheia de criatividade.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 200 crianças, adolescentes e famílias.

Arraia do Shalom – Comemoração de férias, tivemos muitas brincadeiras regionais, onde as crianças e
adolescentes se reuniram para fazer gincanas e arrecadar salgados e doces para a festa, visando o trabalho em equipe
e o conhecimento mais profundo da cultura brasileira.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 600 crianças, adolescentes e famílias.

Amigos da praça – Adotamos a praça Roque Vicenza de frente com nossa instituição afim de incentivar as crianças
e adolescentes da região a importância do cuidado com o meio ambiente.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: 100 crianças e adolescentes.

Sacolinha de Natal – Com a parceria de pessoas físicas que se prontificaram a ser padrinhos e madrinhas de natal,
conseguimos distribuir sacolinhas de natal para aproximadamente 300 crianças e adolescentes dos arredores da sede
da instituição.
O total de pessoas que participaram desse projeto em 2017: aproximadamente 300 crianças e adolescentes.

Total de pessoas atendidas no ano de 2017: 3.555

________________________
David Teixeira dos Santos
Presidente
RG: 33.366.418-8
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