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CUIDANDO DOS CUIDADORES
PROJETO

Diante de um cenário de tanta insegurança e incerteza,

sabemos dos impactos que foram provocados na

população que atendemos. E nós, que também estamos na

linha de frente, resistimos e ressignificamos muitos

momentos. 

Pensando no cuidado, escuta e fortalecimento de vínculos

entre colaboradores e diretores, nasceu o projeto interno

“Cuidando dos Cuidadores”.

O Projeto trouxe muitas devolutivas positivas, resultando

em novas estratégias, planejamentos e aprendizado.

Cuidar de quem cuida se tornou um diferencial para

despertar o sentimento de acolhimento, pertencimento e

gratidão nos profissionais que se dedicam diariamente

para contribuir na construção de um mundo melhor e uma

sociedade mais justa.
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Uma nova proposta de Trabalho Social.

1.080
Cestas Básicas

 
 

230
Kits de Higiene

 
 

165
 Kits Pedagógicos

JUNTO COM
NOSSOS

PARCEIROS
DISTRIBUÍMOS:



"Muitas pessoas
que estão em
situação de

vulnerabilidade
aguardam que suas
vozes cheguem em
algum lugar através

de Serviços que
promovem a
garantia de

direitos"
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Atendimento
Seguindo todos os protocolos de segurança da Covid-19 e

Portarias e Instruções Normativas vigentes, todas as unidades

retomaram os atendimentos presenciais e, concomitantemente,

os atendimentos remotos. 

Nos Centros para Crianças e Adolescentes, o atendimento

presencial diário atende 60% da capacidade com segurança e

distanciamento social. 

As ações do Serviço de Assistência Social à Família e Proteção
Social Básica no Domicílio priorizaram o fortalecimento de

vínculos familiares e comunitários, além de trabalhar os impactos

ocasionados pela Pandemia. 

Para o Núcleo de Convivência de Idoso houve permissão para a

realização do revezamento semanal dos participantes, levando

em consideração as demandas de saúde e o conjunto de outras

características peculiares ao perfil do público atendido. 

 

Frente à retomada das atividades, os Serviços de Medidas
Socioeducativas em Meio Aberto focaram os atendimentos

para o acompanhamento escolar, regularização de

documentação pessoal, manutenção do vínculo com as equipes,

encaminhamentos pertinentes a cada caso e o cumprimento das

medidas socioeducativas.

No Centro de Defesa e Convivência da Mulher houve

readaptações na dinâmica do Serviço e com o aumento dos

atendimentos individuais, novos fluxos foram estabelecidos a fim

de aperfeiçoar os acompanhamentos.

Quanto ao Núcleo de Proteção Jurídico-Social e Apoio
Psicológico e ao Serviço de Proteção Social às Crianças e
Adolescentes Vítimas de Violência, os atendimentos e

monitoramentos das famílias estão acontecendo de forma

presencial e remota para o acompanhamento dos casos frente à

violência sofrida.

Nos Centros de Educação Infantil todas as crianças

matriculadas voltaram ao atendimento diário de forma

presencial, em especial aquelas que se encontram em situação

de alta vulnerabilidade.



A C O M P A N H E  A  C r ê S e r !
www.cresersp.org.br

/GFWC CrêSer

@cresersp
/GFWC CrêSer

S E J A  U M  D O A D O R !
Existem diversas maneiras de compartilhar o amor. 

Uma delas é abraçando uma grande causa. 

Clique aqui e confira a melhor forma de nos apoiar.

A sua doação pode contar muitas histórias!

MONITORAMENTO
Foram mantidos contatos telefônicos com

todas as pessoas atendidas para monitorar

casos de Covid-19, bem como para informar

sobre aspectos do funcionamento das

unidades, identificar demandas de isolamento,

negligência, exploração, conflito familiar,

abandono, dentre outras situações de potencial

risco para realizar intervenções, orientações e/ou

encaminhamentos. 

As medidas de isolamento e/ou distanciamento

social, embora necessárias para a prevenção da

Covid-19, proporcionaram cenário ideal para a

prática de violência. Para enfrentarmos esse

momento temos dialogado com as famílias e

com a rede de serviços, buscando compreender

e identificar situações de violência.

A pandemia ocasionou vulnerabilidades sociais,

financeiras e emocionais para os usuários

atendidos, assim, as equipes estão

acompanhando as famílias e elaborando ações

que possibilitem a superação das fragilidades

observadas.

ADEQUAÇÃO
Neste trimestre iniciamos as adequações

em um novo imóvel para instalação do

Centro Educacional Infantil I. Entretanto,

fomos surpreendidos com um movimento

dos vizinhos, que entraram com uma ação

judicial de interrupção da obra e instalação

do serviço no local. Seguimos nas tratativas  

pensando na melhor forma de adequação

para todas as partes envolvidas e,

principalmente, para as crianças e familiares

que atendemos nesta unidade e que, hoje,

encontram-se sem atendimento.

CAMPANHA EDUCATIVA
Em setembro, mês de combate ao suicídio,

realizamos campanhas e reuniões

informativas com o intuito de promover a

prevenção contra doenças psicoemocionais.

AÇÕES DIRECIONADAS
Como estratégia de arrecadação de fundos, o

Bazar do Bem continua ativo e seguimos

buscando novas estratégias e novos pontos de

coleta para arrecadação de Notas Fiscais
Paulistas. Todas as nossas ações visam

proporcionar benefícios às centenas de

pessoas que atendemos.

Os colaboradores participaram de formações

continuadas que ocorreram ao longo do

trimestre, presencial ou remotamente, e de  

 discussões com a rede que auxilia na

qualidade do trabalho propiciado pelas 

 equipes.

Destacamos neste trimestre o olhar de

acolhimento da Diretoria da CrêSer aos

colaboradores. As equipes se apresentam mais

motivadas e interessadas na integração com

outros Serviços. Juntos somos mais felizes!!!
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