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O GRUPO CHAVERIM



O GRUPO CHAVERIM

O Grupo Chaverim é uma associação
de direito privado, de caráter
beneficente, com foco no atendimento
às pessoas com deficiência intelectual/
questões psicossociais, para que sejam
protagonistas de seu processo de
desenvolvimento, visando à
sociabilização e inclusão social.

DADOS
INSTITUCIONAIS
RAZÃO SOCIAL: Grupo Chaverim
CNPJ: 07.001.031/0001-06
DATA DE FUNDAÇÃO: 11 de novembro
de 2003
NATUREZA DA ASSOCIAÇÃO:
Filantrópica/Sem Fins Lucrativos/Não
Governamental
ENDEREÇO: Rua Hungria, 1000 – Jardim
Paulistano – 01455-000 – São Paulo – SP
TELEFONE: (11) 3818-8876
E-MAIL: comunicacao@chaverim.org.br
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MISSÃO
Romper a exclusão e a indiferença da pessoa com
deficiência intelectual/ questões psicossociais e de
suas famílias, para uma vida sociocultural ativa.

VISÃO
Ser referência no atendimento à   pessoa com
deficiência intelectual/ questões psicossociais  para
promover sua inclusão social.



PRESIDENTE

VICE-
PRESIDENTE

TESOUREIRO

SECRETÁRIO
GERAL

ESTER  ROSENBERG
TARANDACH

LIL IANA DANIELA
ALBALA

ISAC SZMUKLERZ
VEL  FUKS

JACQUES EUGENE
LUCIEN R .  COHEN

REPRESENTANTE
LEGAL

NOME: Ester Rosenberg Tarandach
CARGO: Presidente 
FORMAÇÃO: Assistente Social
NACIONALIDADE: Brasileira
RG Nº: 3.823.888-3
CPF: 574.768.298-91
TELEFONE: (11) 3818-8876
E-MAIL: estertarandach@uol.com.br

DIRETORIA E
CONSELHO FISCAL
Triênio: 01/03/2020 a 28/02/2023
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CONSELHO 
F ISCAL

CONSELHO 
F ISCAL

CONSELHO 
F ISCAL

SUPLENTE

ALBERTO MOGHRABI

JAQUES Z ITUNE

JOSÉ LUIZ  GOLDFARB

JOSÉ LUIZ  GOLDFARB

CONSELHO
CONSULTIVO

CONSELHO
CONSULTIVO

MARCOS B IEN

DEBORA GOLDZVEIG

CONSELHO 
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CERTIFICADOS, REGISTROS E
INSCRIÇÕES

COMAS Nº 537/2012

CONSEAS Nº 1767/13

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL 1236/2011

CMDCA Nº 1767/13

ENTIDADE PROMOTORA DE DIREITOS HUMANOS  Nº 915.622/2017



HISTÓRICO

Em 1995, nasce o Grupo Chaverim. Um programa de inclusão social,
valorizando o afeto, os vínculos para as trocas mútuas e os processos
de compreensão das normas de nossa sociedade de maneira a não
rotular o outro como menos capaz. 

O Chaverim propõe que pessoas com deficiência intelectual se
beneficiem de um convívio socioeducativo cultural, de lazer e
esportivo, com o desenvolvimento de atividades diversificadas em
ambientes públicos e privados, monitoradas e estruturadas de acordo
com os interesses e necessidades dos usuários. 

Em 1999 iniciaram-se as atividades educativas não formais, que
denominamos Oficinas. Se estruturam em pequenos grupos com focos
específicos de vivência e aprendizado não formal, que facilitam
explorar habilidades, interesses, demandas e necessidade comuns dos
usuários em cada subgrupo, promovendo o desenvolvimento social,
cognitivo e habilidades socioculturais, visando maior autonomia,
independência, interação e formação de vínculos.  

Em 2003, com a constituição legal do Grupo Chaverim, vem a
possibilidade de novas parcerias, a conquista de titulações e prêmios.
Em 2013, com aprovação do CMDCA, iniciou projeto piloto ao
programa “Chaverim Teen”. Em 2016 foi aprovado no CONDECA   o
Projeto “Construindo Relações”   para a formação de jovens   em
situação de vulnerabilidade que possam se tornar multiplicadores com
duração de 1 ano. Aprovação dos dois projetos em fase de captação
de recursos. E em 2017 a entidade foi cadastrada como Entidade de
Defesa de Direitos Humanos do Estado de São Paulo.  

Em 2019, diante das exigências legais, foi revisado o estatuto no
parâmetro da Lei 130129.
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Pessoas com deficiência intelectual/questões psicossociais, que se
beneficiem do programa e, suas famílias, em situação de
vulnerabilidade psicossocial, cultural   e/ou afetivo/emocional,
possibilitando que saiam da exclusão social; serão denominados neste
documento como “usuários”.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVO GERAL
Atendimento de forma continuada, permanente, sistemática  e planejada
para que o usuário seja protagonista de seu processo de
desenvolvimento visando sua sociabilização, participação e inclusão
social. A ênfase do trabalho é também dirigida às famílias, que como
corresponsáveis, passam a ser facilitadoras e colaboradoras na
construção de projetos de vida dos membros do sistema familiar, como
estratégia de intervenção o favorecimento de que o usuário possa
assumir seu papel na sociedade enquanto indivíduo   autônomo   e
independente , dentro da sua realidade de acordo com o seu ciclo de
vida.



O usuário é o foco de nosso trabalho, que
se encontra em situação de
vulnerabilidade sociocultural, afetiva,
emocional, além da dificuldade de
participação social  frente a sua exclusão
social, seja pelo contexto do núcleo 
familiar como da família extensa, da sua
comunidade e da sociedade. Frente a
esta realidade as   suas demandas   são
trabalhadas individualmente e no grupo
como um todo, com a família, com os
demais profissionais envolvidos e na sua
participação na sociedade;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

As famílias que também se encontram   em
situação de vulnerabilidade sociocultural,
afetiva, emocional entre outras
necessidades,   são acolhidas no Chaverim
que é um espaço de escuta, orientação,
encaminhamentos das questões advindas da
pessoa com deficiência, com seus direitos e
deveres conforme a Lei Brasileira de
Inclusão; nos  problemas do sistema familiar
advindos de sua realidade. O atendimento é
feito individualmente as questões peculiares
a dinâmica, e   o incentivo à participação
nos encontros de famílias, buscando 
favorecer o seu fortalecimento na discussão
de temas transversais a questão da
deficiência e do sistema familiar;

Os objetivos específicos, apesar de
estarem relacionados ao atendimento, eles
se entrelaçam para que possamos atender
a tríade Usuário, Família e Sociedade.
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A construção de projetos de vida com os
usuários junto com a família e quando
necessário  em parceria com as redes de
apoio, deve contemplar um trabalho com
a visão do ser integral, proporcionando
aumento da qualidade de vida para o
sistema familiar,   facilitando a
sociabilização entre   membros,
preservando aquisição da autonomia e
independência do usuário;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Criar processos de comunicação da
informação, garantindo uma interlocução
mais efetiva entre a equipe técnica para
a discussão de casos e encaminhamentos;

Capacitar os voluntários para o
desempenho de seu papel, planejamento
e desenvolvimento das atividades;

Promover e consolidar parcerias com
outras instituições;

Utilizar canais de comunicação para
subsidiar informações aos colaboradores,
voluntários, público e na participação em
palestras, cursos, grupos de estudo
focados na pessoa com deficiência, na
amplitude desta área, terceiro setor e
gestão.
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CRITÉRIOS ADOTADOS
PARA INSERÇÃO DOS

USUÁRIOS NO CHAVERIM

Pessoas com deficiência intelectual e
questões psicossociais que tenham
condições de se beneficiar do programa,
seja na sua independência pessoal e na
possibilidade de conviver com o outro e em
grupo, garantindo a qualidade do serviço.

ATENDIMENTOS
2019

O Chaverim manteve o
atendimento a 43 usuários e

seus familiares ou
responsáveis
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ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

OBJETIVO 
O Chaverim é um espaço para fazer amigos, com o objetivo é romper a
Exclusão focando na importância da Participação, Integração e Inclusão
Social, possibilitar vivências em diferentes contextos, abrir espaços e
levar  informações à Sociedade.

a) Atividades socioeducativas, culturais, de lazer e esportivas



A partir dos interesses e escolhas dos
usuários, mediados pela equipe
multidisciplinar de monitores com olhar
individual e coletivo, apoiada pela
coordenação, é elaborada uma
programação de atividades que acontece
aos finais de semana, aos sábados e
domingos,   seja em pequenos grupos para
o aprofundamento de um trabalho
específico, como no contexto coletivo.   

São atividades inclusivas, explorando os
espaços do clube Hebraica, os diferentes
equipamentos públicos e privados da
cidade de São Paulo e fora da cidade,
criando oportunidades de novas vivências,
conhecimentos, ampliando o repertório
sociocultural e favorecendo a criação de
vínculos com o seu grupo de amigos, na
comunidade e na sociedade.

Mensalmente é realizada assembleia,  com
objetivo de ser   um dos momento de dar
voz aos usuários levantando   os anseios,
interesses    e dificuldades,   para que os
temas sejam abordados e trabalhados
durante as atividades. Esse momento é
utilizado também pelos monitores para
trabalhar a autonomia, protagonismo
através das demandas.

As atividades  são planejadas nas reuniões
quinzenais de supervisão, com foco nas
discussões de casos e no planejamento das
ações junto com os monitores. Para sua
estruturação é levado em consideração os
interesses e necessidades dos usuários, os
acontecimentos na cidade e na vida do
próprio grupo, que possam vir a agregar
valores no seu cotidiano.

METODOLOGIA
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Em 2018 demos continuidade com o
trabalho da construção do perfil de cada
usuário, o que o identifica, como se
reconhece, para o desenvolvimento de sua
autonomia em atividades relacionadas a
vida diária e prática bem como facilitar a
comunicação e as relações grupais,
criação de vínculos entre eles, monitores e
o contexto. A premissa é de cada um
precisa ser trabalhado para se reconhecer,
para poder reconhecer o outro e interagir.

Avaliado o trabalho desenvolvido em 2017,
foi  criada uma nova dinâmica passando a
trabalhar   com todo o grupo mas, com
olhar individual, nos aspectos relativos a
autonomia e a garantia de direitos, tendo
como princípio a formação de pessoas
críticas e conscientes, levando em
consideração as características e recursos
de cada usuário (pessoas com deficiência
intelectual, espectro autistas e deficiências
múltiplas, alguns com comprometimento na
fala, audição, motora e percepção
temporal). Se faz necessário para um
trabalho integrado e multidisciplinar a
interlocução entre os seus profissionais na
discussão de casos, desenvolvimento do
trabalho nos atendimentos individuais e
grupais dos usuários e familiares; com a
equipe de monitores; com parceiros
institucionais, e a capacitação de novos
voluntários.

OUTROS ANOS
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A sociabilização tem   como objetivo o 
poder viver em sociedade, que  implica em
normas e modelos, e o próprio grupo dos
usuários assume este modelo de
convivência com amigos e os monitores são
vistos também como referência no seu
cotidiano nas atividades. O foco do
trabalho neste ano foi “Como conviver com
os Amigos” abordando temas relacionados
ao bullying, entre eles, no contexto familiar
e na sociedade.

Nas   relações interpessoais, o viver em
grupo e o exercício da autonomia, de
planejamento, de localização no tempo e
espaço e o auxílio na reflexão do uso do
dinheiro  em relação custo e benefício   na
atividade,   o desenvolvimento de
habilidades individuais e coletivas,
formação de vínculos, descoberta de
interesses pessoais e do coletivo,
conhecimento de novos espaços sociais e
culturais, o interesse por novos     estímulos
como musicais, alguns pela sua
sensibilidade de escuta, favorecendo o
trabalho de criatividade, foram
oportunidade de focar o tema
"Bullying" nas situações concretas.

Foram realizadas encenações de peças de
teatro, apresentação de filmes,   rodas de
leitura de textos e as rodas de conversa
finalizavam o processo onde houveram
questionamentos e pudemos constatar que
apesar da heterogeneidade do grupo, os
usuários   se beneficiaram das atividades
propostas e demonstraram que   foram 
internalizadas algumas questões e outras
precisam ter a continuidade do trabalho
em grupo como individualmente.

SOCIABILIZAÇÃO
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Apesar da construção de   um trabalho
diferenciado tendo em vista as
necessidades dos usuários, durante o ano
também emergiram, questões relacionadas
a saúde física e mental, o que influenciou
tanto na   sua participação e no
aproveitamento das atividades propostas. 

Outro aspecto de relevância é o processo
de envelhecimento de diversos usuários,
independente da sua idade cronológica,
com dificuldades relacionadas a saúde
física e mental, como   maior irritabilidade,
menor mobilidade, dificuldade de expressar
o que está causando incômodo, entre
outros. 

Estes usuários fizeram parte das atividades,
porém foram organizadas de forma a
favorecer a participação e a manutenção
de sua qualidade de vida.

93 ATIVIDADES
 SOCIOEDUCATIVAS,
CULTURAIS, DE LAZER

E ESPORTIVAS
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93 atividades aos finais de semana

TRABALHO DESENVOLVIDO EM 2019

1488 atendimentos 
(duração média de 3 a 4 horas)

11 monitores com formação multidisciplinar e
coordenados por uma Assistente Social



As atividades foram desenvolvidas em
espaços públicos da cidade de São Paulo:
Alguns Sesc, teatros, Museu da Casa
Brasileira, Memorial da América Latina,
Sala São Paulo, cinemas, Circo, no próprio
clube, na casa dos usuários ou em espaços
da cidade de São Paulo como Parque do
Povo, Parque Ibirapuera. Constatamos que
estes serviços vêm reforçando o paradigma
da importância da participação,
integração e inclusão social, e que a
pessoa com deficiência tem direito de ter
oportunidades de usufruir de todos os
espaços da sociedade.

A busca de parcerias é outro denominador
de nosso plano de trabalho, com a oferta
dos locais de gratuidade, de monitoria
dirigida, entre outros que se tornaram
facilitadores, principalmente no que se
refere ao  acolhimento  e a inclusão social.
Firmamos parceria com o Teatro Alfa com
disponibilidade de ingressos mensais   para
peças teatrais e musicais incentivando a
cultura e repertório social.

OS LUGARES
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ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

OBJETIVO 
Objetivo das oficinas é a convivência, a troca, comprometimento,
fortalecimento e interação  das inter-relações em pequenos grupos , são
primordiais visando a autonomia, independência, protagonismo, o
desenvolvimento de habilidades e potencialidades, identifica talentos
além da descoberta e/ou a manutenção e/ou a ampliação de
conhecimentos e vivências de acordo com interesses, demandas e
necessidades dos usuários.

b) Oficinas



Nas Oficinas existe uma importância ímpar
de se trabalhar em pequenos grupos com a
   ampliação e atualização de
conhecimentos, desenvolvimento ou
manutenção de    das  habilidades, 
capacidade de concentração e   de
expressão corporal e verbal, independência
e autonomia, leva ao   aumento da auto
estima,   melhoria nas relações pessoais,
formação de vínculos e aquisição de
competências que podem ser levadas para
outros contextos de suas vidas com o
sentimento de   pertencimento,
empoderamento.

O repertório das oficinas, desenvolvidas
semanalmente, de forma sistemática   está
focado em artes, comunicação, dança,
informática, ética e cidadania (música e
cultura judaica) , teatro, contação de
histórias, Gourmet, “Eu e o psi” É realizada
uma construção com planejamento junto a
coordenação para cada oficina, visando
sempre o contexto atual. Os produtos 
destas oficinas, é a participação de
usuários na apresentação de peças, na 
apresentação de dança em festivais , na 
construção de um livro de receitas, na
confecção de brindes que são oferecidos
em eventos entre outras trocas
enriquecedoras.

METODOLOGIA
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A diversidade de ofertas de oficinas tem
por objetivo facilitar a escolha por parte do
usuário a possibilidade de ter nova
atividade como a manutenção e/ou
ampliação de seus conhecimentos e
vivências de acordo com os seus interesses,
demandas e necessidades. É importante
ressaltar, que alguns usuários tem no Grupo
Chaverim, a sua única oportunidade de ser
atendido em um programa inclusivo
especializado.

O trabalho das oficinas é desenvolvido
semanalmente com duração média de uma
hora, dentro das dependências do clube “A
Hebraica”.  O trabalho é avaliado de forma
qualitativa e quantitativa, tanto no
cotidiano como nas reuniões. Esses dois
tipos de medidas se entrelaçam e se
complementam para poderem avaliar o
benefício da atividade para o usuário, para
o grupo e o desempenho do voluntário.

As oficinas são ministradas por voluntários
com expertise na área,   coordenados pela
assistente social, incentivando a
integração, discussões sobre variados
temas, dando voz a opinião de cada
usuário possibilitando a investigação de
novas formas de cooperação e a
construção do processo coletivo.

As oficinas iniciadas em 2018, “Eu e o Psi”
ministrada por professora da Uninove e
seus alunos de último semestre e a oficina
Gourmet continuaram acontecendo com
muito engajamento dos usuários.
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AS OFICINAS



Participantes: 13
Voluntários: 3
Dia: quarta-feira
Horário: 15h00 – 17h00 
Capacidade: 15

Objetivos:  Aprendizagem de técnicas de artes que possam ser
transpostas e utilizadas em outros contextos, explorando    a
criatividade, através de colagens, desenhos, pinturas, desenvolvendo
e criando o seu próprio trabalho.  

A arte ajuda cada um a organizar e estruturar a linguagem interna,
colaborando na sua comunicação, além de trabalhar também a
atenção e concentração.

ARTES



Participantes: 19
Voluntários: 3 (Um grupo com 30 voluntárias em revezamento)
Dia: terça-feira (quinzenalmente)
Horário: 14h30 - 15h30 
Capacidade: 20

Objetivos: 
- Explorar o mundo interno dos usuários solicitando a participação
deles na continuidade das histórias
- Construir juntos a história
- Lúdico permeando as atividades
- Ouvir e ser ouvido
- Desenvolver a linguagem e as diferentes formas de comunicação  
- Trabalhar com a criatividade 
- Ampliar repertório

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA –
“GRUPO ERA UMA VEZ”



Participantes: 25
Voluntários: 4
Dia: terça-feira
Horário: 15h30 – 16h30 
Capacidade: 22

Objetivos:  Fortalecer a cultura através da construção individual e
grupal, de um sistema de valores e éticos a partir de ensinamentos e
vivências, com o relato de contos bíblicos e contemporâneas, músicas
litúrgicas em ritmos inovadores.  

O sentimento de pertencimento, a diversidade cultural, reflete no
próprio usuário que passa ser protagonista de suas ações, como ele
influencia a transformação no seu contexto familiar.

CULTURA E MÚSICA
JUDAICA - ILANA ZUCKER



Participantes: 19
Voluntários: 2
Dia: terça-feira
Horário: 17h00 – 18h00 
Capacidade: 20

Objetivos:  A arte de dançar traz aos seus usuários novos
conhecimentos por meio de diversas coreografias, trabalhando com
movimentos corporais, facilitando a concentração e coordenação
motora ampla, possibilitando a    convivência em grupo e a
possibilidade de se apresentarem em diferentes contextos, o que lhe
traz sentimentos de autoestima, competência e inclusão social.

Ter a oportunidade de se apresentar em eventos de dança também
mobiliza a presença de familiares e amigos que prestigiam e
valorizam o usuário além de sensibilizar frente a causa.

DANÇA ISRAELI



Participantes: 10
Voluntários:  9 (professora + 8 alunas do 9º e 10º semestre de
psicologia)
Dia: quarta-feira
Horário: 14h00 – 15h30 
Capacidade: 15

Objetivos:  É realizado um planejamento com temas específicos e
temas do cotidiano dos usuários, assim como questões recorrentes no
seu relacionamento com amigos tanto no Chaverim, como no seu dia
a dia.  

A programação visa oferecer conhecimentos comuns   trabalhando 
temas que vão surgindo como bullying, perdas, agressão, medo, etc.

EU E A PSI



Participantes: 6
Voluntários: 1
Dia: segunda-feira
Horário: 15h00 – 16h00 
Capacidade: 8

Objetivos:  Aquisição de competências sobre o uso do computador
no dia a dia como processo facilitador da sociabilização e o
aprendizado sistemático e constante a partir de seus recursos
ampliam seus conhecimentos de forma prática. 

Nessa oficina a programação visa oferecer conhecimentos comuns
além de ter um planejamento individual    diante de seu projeto
pessoal, como confeccionar um livro de receitas, preparação de
currículos, jogos, dentre outros.

INFORMÁTICA



Participantes: 20
Voluntários: 1
Dia: terça-feira (quinzenal)
Horário: 14h00 – 15h00 
Capacidade: 20

Objetivos:  O Tai Chi Chuan, arte milenar chinesa, que respeitar os
limites individuais do praticante, aumenta a capacidade de
concentração, exercita a memória e ajuda a executar as tarefas
diárias com maior facilidade. 
Além disso, sua prática alonga os músculos e deixa as juntas flexíveis. 

Os movimentos lentos diminuem a tensão e aumentam a resistência
muscular, o que acarreta na diminuição de quedas e acidentes.   O
conhecimento do corpo, seus movimentos levam o usuário a ter prazer
em fazer movimentos que contribuem para sua qualidade de vida.

TAI CHI CHUAN



Participantes: 13
Voluntários: 1
Dia: sábado (quinzenal)
Horário: 14h00 – 15h30 
Capacidade: 15

Objetivos:  O contato com a linguagem teatral ajuda os usuários a
perder continuamente a timidez, a desenvolver e priorizar a noção do
trabalho em grupo, a percepção de si e a lidar com situações
desafiadoras onde é exigido o improviso, além de participar na
construção do conteúdo do texto e dos personagens, com a
construção de apresentação   com temas pontuais, no eventos
internos do grupo.

TEATRO



Participantes: 28
Voluntários: 6
Dia: 2 oficinas em julho
Horário: 4 horas em cada oficina 
Capacidade: 30

Objetivos: Entreter e construir brindes, para serem presenteados nos
eventos, como forma de agradecimento a participação e/ou
colaboração da pessoa com o Chaverim. 

A experiência de ampliarmos as oficinas em período de férias e
diversifica-las, trouxe um maior número de usuários, mobilizando-os
ao ingresso das oficinas já existentes.

OFICINA DE FÉRIAS

A sua capacidade é flexível
de acordo com a demanda,
pois cada Oficina tem seu
papel singular, no
desenvolvimento de
autonomia, independência e
o trabalho em pequenos
grupos contribui para a
resolução de conflitos,
fortalecimento de vínculos 
entre outros aspectos
significativos no 
fortalecimento e integração
de cada usuário.

170
ATENDIMENTOS

EM OFICINAS
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CAPACIDADE

ARTES

CONTAÇÃO
DE

HISTÓRIAS

DANÇA
ISRAELI

PARTICIPANTES

RESULTADOS

INFORMÁTICA

TEATRO

CULTURA E
MÚSICA
JUDAICA

CULINÁRIA
GOURMET

TAI CHI
CHUAN

EU E A PSI 

FÉRIAS

12

16

19

4

13

21

14

18

10

25

15

20

20

8

15

25

15

20

10

22
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ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

OBJETIVO 
A família também é foco no nosso trabalho, por entendermos a
importância de seu papel enquanto facilitadora da sociabilização, junto
aos usuários propiciando e valorizando a autonomia e independência,
como um processo de crescimento e individuação.   À medida que se
disponibiliza ao usuário ampliar suas vivências, criar novos vínculos e
encontrar alternativas de pertencimento, a família neste processo é vista
como facilitadora de processos transformadores e de crescimento dentro
do sistema familiar, dinamizando a interação.

c) Trabalho com as famílias



Triagem e entrevista inicial com a
família  e usuário objetivando identificar
a elegibilidade para    o acesso ao
programa;
Planejamento e acompanhamento de
reuniões com a   família ou responsável,
objetivando a mobilização e sua
participação;
Acolhimento das famílias em situações
de conflito;
Trabalhar com a família sobre os
aspectos da legalidade e da Lei
Brasileira de Inclusão, frente as ações
que envolve o usuário no contexto
familiar e os outros do qual faz parte;
Reuniões   individual com os usuários
e/ou familiares à medida que são
levantadas diferentes necessidades nas
reuniões de equipe ou por demanda dos
mesmos;
Trabalho em conjunto   com   outros
profissionais para integração no
atendimento do usuário e de sua família;
Encaminhamento aos recursos
comunitários;
Reuniões grupais para
acompanhamento do programa, ou em
palestras de interesse comum ao grupo;
Mobilizar sua participação em ações
que venham a discutir e construir 
políticas públicas;
Sensibilizar para a importância de se
tornar um  colaboradores voluntários na
estrutura institucional.

Atendimento às famílias com o objetivo de
proporcionar um espaço de acolhimento,
escuta, orientação e encaminhamento, para
o melhor gerenciamento das questões
cotidianas advindas da deficiência e de
outros âmbitos;

METODOLOGIA
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ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

OBJETIVO 
Nosso foco de trabalho está baseado na importância de que cada
usuário seja o ator de seu processo, como um ser global com
potencialidades, dificuldades, necessidades, habilidades e talentos.
Desta forma o Grupo Chaverim criou estratégias de trabalho que venham
a ser facilitadoras para sua participação de forma autônoma, enquanto
protagonista nas diferentes atividades desenvolvidas, bem como um
processo de aprendizagem para a vida.

d) Trabalho com os Usuários



Atendimentos individuais e grupais visando desenvolvimento
das habilidades sociais/ redução de conflitos;

Encaminhamento a rede;

Atendimentos individuais frente a situações de crise pessoal
ou necessidade de encaminhamento para a rede.

METODOLOGIA



Quanto ao impacto do projeto, ele interfere
na   melhoria das condições de vida;
autovalorização, com   autonomia e
independência nas suas   habilidades
individuais, desconhecidas e/ou
adormecidas.

A sociabilização é o resultado para o
usuário que a partir das suas vivências seja
  nas das dependências do clube Hebraica,
passando a generaliza para o seu contexto
comunitário como da sociedade, 
adquirindo    novos conhecimentos,
participando, interagindo nos diferentes
contextos de acordo com as suas
capacidades adquiridas e mobilizando 
suas   capacidades   residuais a serem 
desenvolvidas em cada oportunidade do
exercício de sua cidadania.

A própria pessoa com deficiência, a família
e os programas desenvolvidos pelo
Chaverim, são oportunidade de ser
trabalhado    as diversas questões relativas
a inclusão da pessoa com deficiência no
convívio social, na prática do cotidiano.
Portanto estar no contexto social e cultural
é uma forma de divulgar a causa,  as suas 
competências, quebrar preconceitos, ser
agentes de transformação para uma
sociedade mais justa e igualitária além de
contribuir para a construção de políticas
públicas.

IMPACTO SOCIAL
ALCANÇADO
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Por entendermos a importância de um
programa de sociabilização ser
desenvolvido em um equipamento
comunitário, a Associação Brasileira A
Hebraica São Paulo tornou-se parceira,
desde o início do Grupo Chaverim cedendo
seu espaço físico e infraestrutura para o
desenvolvimento das atividades com os
usuários, familiares e do trabalho técnico.

Desta forma temos a oportunidade de fazer
uso do clube nas suas diferentes
dependências, para as atividades
socioculturais, de lazer e esportivas, bem
como para as oficinas que ocorrem
sistematicamente em vários locais pré-
fixados para atender as   demandas de
espaço  e do número de participantes.

INFRAESTRUTURA

RECURSOS HUMANOS
ENVOLVIDOS

O Grupo Chaverim conta com uma equipe
técnica multiprofissional com experiência na
área da deficiência intelectual e transtornos
psiquiátricos e atendimento às famílias. 

A organização conta com o voluntariado
que nasce do encontro com a solidariedade
e cidadania. Esse trabalho mantém a
vocação de apoiar a instituição na sua
missão, seja como voluntário social ou
monitor nas oficinas.
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01 assistente social e coordenador de
oficinas e monitores
01 assistente social/relações institucionais 
11 monitores  
3 auxiliares de monitores

QUADRO DE
COLABORADORES

Equipe Técnica

Equipe Administrativa

01 assistente financeiro
01 assistente administrativo
01 estagiário de comunicação

Voluntariado Profissional (oficinas)

21 voluntários

Voluntariado Social

19 voluntários

Voluntários Pontuais

4 voluntários

Esclarecemos que alguns destes voluntários
atuam em mais de uma função como: Na
diretoria, conselho fiscal, nas oficinas, no
marketing e comunicação.
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Apresentação do Grupo de oficina de danças no:      38º
Festival Carmel do Clube   Hebraica de São Paulo, Festival
internacional de Dança Bunkyo, Maratona de dança do Clube
Hebraica;

Apresentação do Grupo da Oficina de Teatro nas
comemorações da Entidade.

O Grupo Chaverim sempre acreditou que o trabalho em rede
quebra a invisibilidade da pessoa com deficiência intelectual,
fortalecendo a causa, seus direitos e deveres, e os movimentos
sociais, criando uma sinergia de trabalho de forma a intervir no
aprimoramento dos programas já existentes e subsidiando
políticas públicas.

Trabalhamos em rede com organizações congêneres de
atendimentos a pessoa com deficiência, da   assistência social e
órgãos públicos relacionados – Secretaria Municipal e da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Secretaria Estadual dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência.

Desenvolvemos também um trabalho de Advocacy pela causa
para provocar um processo de transformação social e aumento do
debate no tema.

Alguns exemplos de ações e atividades que participamos em 2018:

ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS



PAULISTA DE ENTIDADES DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA visando unir,
fortalecer e ressignificar as ações
ligadas ao setor, contribuindo para o
aperfeiçoamento da cultura, dos
sistemas legais, das políticas públicas e
das práticas corporativas;

FÓRUM sobre Envelhecimento das
Pessoas com Deficiência Intelectual em
parceria com A ALTERNATIVA – ADID –
ADERE – APABEX – APAESP – APOIE –
AVAPE. E REPRESENTANTE DE FAMÍLIAS
Este grupo tem como finalidade
desenvolver atividades de estudo com a
temática acima, bem como prover,
divulgar e difundir o conhecimento nas
áreas relacionadas ao tema;

Representante no CONSEAS, titularidade
da área da pessoa com deficiência;

Fórum de Assistência Social da
Federação Israelita de São Paulo,
construção de uma rede de serviços da
comunidade;

REBRATES Rede Brasileira do Terceiro
Setor;

ASID Ação Social para a Igualdade de
diferenças;

Programa de Prevenção e Combate à
Violência Contra Pessoas com
Deficiência da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.

PARTICIPAÇÃO
SISTEMÁTICA
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Divulgação do programa em diferentes
contextos para esclarecimentos da
causa e das práxis desenvolvidas a ser
reproduzida em outros universos;

Atuação em rede com organizações
parceiras e congêneres discutindo e
apresentando temas como promoção
social, saúde, e envelhecimento da
pessoa com deficiência intelectual,
programas de residência, além de
gestão institucional no terceiro setor;

Participação em eventos relacionados à
causa;

Na apresentação do programa
Chaverim,   nos eventos socioculturais
para captação de recursos, com o
objetivo de divulgar o trabalho
desenvolvido e apresentar os parceiros;

Caixa de receitas: material de conclusão
da Oficina Gourmet;

São várias as parcerias firmadas ao longo
destes anos que ajudaram na divulgação da
causa, aumentaram a visibilidade da
instituição e proporcionaram ações
significativas aos usuários e suas famílias. 

Entendemos que a comunicação faz parte
de um trabalho em rede com a sociedade  e
famílias, é uma necessidade de mantermos
atualizados os familiares, associados,
doadores e sociedade, além de fixar a
nossa imagem e servir de estímulo a novos
usuários, voluntários e colaboradores.

PARA ISSO REALIZAMOS:
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Distribuição do Livro “Rota da Amizade”,
comemorativo aos 18 anos do Chaverim
às pessoas interessadas em conhecer o
trabalho;

Espaços interativos on line;

- Site: grupochaverim.org.br

- Facebook: Grupo Chaverim

- Instagram: @chaverim_amigos



As atividades referente à comunicação do Grupo
Chaverim iniciaram em maio de 2019 após a
inserção de um estagiário na área. Sendo assim,
concretizando o departamento como parte
estruturada da Instituição.

O setor tem como objetivo ampliar a visibilidade
do Grupo Chaverim e melhorar o alcance com o
público de associados. É supervisionado por um
jornalista profissional e os demais da equipe
técnica.

Gestão de redes sociais do Chaverim -
Instagram, Facebook e YouTube;

Edição e atualização do site oficial da
instituição;

Elaboração de material informativo (folders,
banners para internet, apresentações, …);

Inserção da newsletter mensal (Chaverim News)
com redação de notícias sobre o Chaverim;

Produção do pocket book (livro de bolso) Rota
da Amizade;

Produção de press-release e ações de
assessoria de imprensa em grandes eventos;

DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO

AS ATIVIDADES
REALIZADAS FORAM:
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Integração com o departamento de
Comunicação e Divulgação do clube
Hebraica;

Planejamento e organização de eventos em
conjunto com a equipe do Chaverim;

Cobertura de eventos e viagens realizadas;

Organização de mailing de veículos de
comunicação ligados à comunidade judaica,
pessoas com deficiência e de interesse geral.

Os conteúdos divulgados mostram o
cotidiano de atividades realizadas da
instituição e demonstram o desempenho
dos usuários atendidos, ações da equipe
técnica e de voluntários, projetos
efetuados, atuação das famílias e
informações esclarecedoras para quem
pouco conhece sobre a deficiência
intelectual.



Reuniões de equipe quinzenais que visam
à avaliação das atividades e dos
usuários, bem como a discussão de
temas ligados às questões das pessoas
com deficiência intelectual, e
ferramentas para o trabalho individual e
em grupo;

Supervisões individuais e/ou grupais dos
monitores e demais profissionais como
processo construtivo e formativo;

Processo de educação continuada com
o objetivo de proporcionar aos
diferentes grupos de profissionais e
voluntários a atualização e troca de
experiências;

DETALHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE

CAPACITAÇÃO DOS
TRABALHADORES

O foco está na importância da
qualidade do trabalho técnico
multiprofissional, composta pela
coordenação, serviço social, relações
institucionais, coordenação da
equipe de monitores, de oficinas e
seus voluntários, coordenação do
trabalho com voluntárias sociais,
fortalecimento do grupo de jovens
voluntários, por meio de:
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Ações integradas com a sociedade
para trocas de conhecimentos,
favorecendo o processo de inclusão
social e potencializando a imagem
das pessoas com deficiência
intelectual;

Participação em seminários,
palestras e grupos de estudo. Pela
abrangência e complexidade no
atendimento, a participação em
diferentes áreas contribui para o
desenvolvimento das ações que
envolvem o programa;

Desenvolvimento de projetos visando
qualificação cujo retorno vem a
contribuir com parte da
sustentabilidade financeira da
organização assim como garantindo
a sua visibilidade e credibilidade.

Formação e desenvolvimento de
estagiários:

 No atendimento a pessoas com
deficiência intelectual e sua família
nas áreas de Serviço Social,
Psicologia;

1.

2. Estagiários de jornalismo na área
de comunicação e marketing.
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Pela peculiaridade do programa do
Grupo Chaverim, com os usuários,
familiares, sociedade e com os seus
colaboradores, a equipe multiprofissional
passou a ser estruturada em suas ações
integrada nos seus propósitos. As
supervisões e reuniões de equipe tiveram
continuidade, de forma a fortalecer as
ações da equipe e a estruturação do
programa.

O acolhimento e o espaço de escuta é
vital para o desenvolvimento do trabalho,
estabelecendo metas para suas
atuações. O Serviço Social foca seu
atendimento no usuário, na família e nos
colaboradores sejam monitores-
voluntários das oficinas, como os das
atividades socioculturais e de lazer Em
ambos as atividades, a supervisão está  
focada desde o desenvolvimento do
papel, como a orientação e capacitação
dos monitores nas suas diferentes ações.

A   assistente social e   relações
institucionais foca seu trabalho na
capacitação de voluntários sociais e
novos voluntários além da busca de
subsídios e parcerias para fortalecer o
programa do Chaverim, com a
organização de palestras e “bate-
papos”.

Cabe destacar que o trabalho da equipe
técnica é desenvolvido em reuniões
sistemáticas, e com a participação da
presidente que é profissional da área.
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O Plano de ação está focado na
premissa da importância da manutenção
da qualidade do trabalho técnico, com
usuário, família, comunidade e sociedade
com objetivo de ampliar o público alvo e
a abrangência no atendimento.

A interpretação das diferentes áreas, a
racionalização e a otimização dos
serviços profissionais e voluntários é a
base para a manutenção de uma
comunicação fluída, participativa onde
cada protagonista se apropria do
contexto Chaverim.

As metas foram construídas com a base
no planejamento global e
operacionalizadas nas suas áreas,
mantendo a visão do todo.

O tema chave que será abordado em
todos os âmbitos da instituição será:
Sociabilização, Empoderamento e
Autonomia.

O Grupo Chaverim possui sua sede na
cidade de São Paulo e atende a pessoas
da Grande São Paulo, oriundo dos
diversos bairros. 
Não estabelecemos limites quanto ao
nosso atendimento.

ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL

PLANO DE AÇÃO
2019/2020/2021
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A associação excluiu   a categoria
de mantenedores e vogais  e criou a
categoria de associados
contribuintes e beneméritos;

Criou um Conselho Consultivo;

Criou um capítulo específico para o
voluntariado;

Criou um capítulo específico para as
Demonstrações Contábeis, segundo
as normas brasileiras de
Contabilidade (ITG 2002) e a
publicidade das demonstrações
financeiras,

E relatório de atividades, incluindo-
se as certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS, colocando-
os à disposição para o exame de
qualquer cidadão; a realização de
auditoria, se for o caso, da aplicação
dos eventuais recursos; a
observância  do parágrafo único do
artigo 70 da Constituição federal,
quando se tratar de recursos e bens
de origem pública;

Seguiu rigorosamente a LOAS Lei
8742/93; Lei 12.101/09  E Lei 13.19/14,
além do Estatuto do Idoso, ECA,
Constituição Federal.

1- ALTERAÇÕES NO
ESTATUTO
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Os recursos serão provenientes de associados, doações,
contribuições espontâneas pontuais, eventos para
visibilidade da causa e captação, campanhas e projetos
destinados à manutenção da organização.

2- ORIGEM DOS
RECURSOS



3. DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS,

PROGRAMAS,
PROJETOS,
BENEFÍCIOS

SOCIOASSISTENCIAIS 

INFORMANDO, RESPECTIVAMENTE:



Objetivo das oficinas é a convivência, a troca, comprometimento,
fortalecimento e interação  das interrelações em pequenos grupos,
são primordiais visando a autonomia, independência, o
desenvolvimento de habilidades e potencialidades, identifica
talentos além da descoberta e/ou a manutenção e/ou a
ampliação de conhecimentos e vivências de acordo com interesses,
demandas e necessidades dos usuários.

3.1 OFICINAS

META

OBJETIVO GERAL

Oferecer 4  oficinas pontuais (nutrição, fotografia, cuidados
pessoais, dança).

Criar 2 oficinas pontuais com a inclusão de outros grupos em
situação de vulnerabilidade sociocultural, emocional, afetiva.

Manter 70% da frequência de usuários nas oficinas.

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
Os recursos financeiros serão disponibilizados pela organização de
acordo com o planejamento anual de cada oficina.

INFRAESTRUTURA

As oficinas são realizadas em salas e espaços cedidos pelo Clube
Hebraica  e/ou em  espaços públicos.

As oficinas são realizadas por voluntárias com expertise na área,
com supervisão da Coordenadora que realiza em conjunto o
planejamento e acompanhamento das atividades.

RECURSOS HUMANOS
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INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO, PROJETO,

PROGRAMA, BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
JUNTO AOS USUÁRIOS

O trabalho é avaliado de forma qualitativa e quantitativa, tanto no
cotidiano como nas reuniões. Esses dois tipos de medidas se
entrelaçam e se complementam para poderem avaliar o benefício
da atividade para o usuário, para o grupo e o desempenho do
voluntário. 

A avaliação semestral possibilita os ajustes necessários à
programação, que fogem das ações do cotidiano.

METODOLOGIA

Nas Oficinas trabalha-se em pequenos grupos: independência e
autonomia, formação de vínculos,  melhoria nas relações pessoais,
trabalho com  conflitos  pessoais e interação com o grupo, além  da
ampliação e atualização de conhecimentos, desenvolve ou mantém
e aprimora as  habilidades, concentração,  diferentes formas de
expressão, levam ao  aumento da auto estima, aquisição de
competências que podem ser extrapoladas a outros contextos de
suas vidas evidenciando o sentimento de pertencimento,
empoderamento e comprometimento.

O trabalho das oficinas é desenvolvido durante a semana  de forma
sistemática,  com duração média de uma hora, dentro das
dependências do clube “A Hebraica de São Paulo”, ou quando se
fizer necessária são feitas atividades e novas vivências nos
equipamento públicos ou privados.
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O Grupo Chaverim é um   espaço para fazer amigos, e tem como
objetivo é romper a Exclusão  focando na importância da
Participação, Integração e  Inclusão Social, possibilitar vivências em
diferentes contextos, abrir espaços e levar  informações à
Sociedade.

3.2 ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS,
EDUCATIVAS, ESPORTIVAS E DE

LAZER

META

OBJETIVO GERAL

Realizar atividade semestral em espaço público,  aberto à
sociedade realizando a inclusão às avessas e dando
oportunidade de participação a pessoas com e sem
deficiência.

Ampliação e diversificação das atividades socioculturais de
lazer e esporte  aos finais de semana de acordo:
Interesses, necessidades, potencialidades e dificuldades dos
usuários em cada fase de vida;
Estabelecer estrutura de trabalho  em subgrupo ou no coletivo,
dependendo das necessidades dos usuários.

Ampliar  as ofertas na sociedade para diversificação de
vivências e repertórios.

Ampliar o trabalho inclusivo com outras organizações;

Partilhar com a sociedade a importância da construção de
ações que favoreçam a participação e inclusão social, como
agentes de transformação em cada contexto;

Ampliar Parcerias com difundir a causa;

Desenvolver projetos na área acadêmica.

1.

2.
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RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS

As atividades são realizadas em espaços públicos e parcerias com
teatros, cinemas, museus entre outros.

INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO, PROJETO

As atividades são planejadas em reunião de equipe e avaliadas
pelos monitores, a frequência é registrada em planilha para
posterior análise dos dados e interesse nas atividades, bem como o
desempenho profissional  com os usuários. Este relatório
pormenorizado é subsídio para trabalho em reunião de  supervisão
e  de equipe.

INFRAESTRUTURA

Algumas atividades são realizadas dentro do Clube Hebraica que
sede o  espaço para a organização e em  espaços públicos com
acessibilidade.

RECURSOS HUMANOS DIRETO ENVOLVIDOS NA
EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Este programa conta com monitores contratados que prestam
serviços para a organização aos finais de semana com supervisão
da coordenadora que é uma Assistente Social.

PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência intelectual e outras comorbidades como  
 disfunções cognitivas, sensoriais e motoras  ou de personalidade,
que se beneficiem do programa e, suas famílias, em situação de
vulnerabilidade psicossocial, cultural  e/ou afetivo, emocional
possibilitando que saiam da exclusão social; serão denominados
neste documento como “usuários”.
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A família deve entrar em contato com o Serviço Social para
agendar entrevista para estudo psicossocial e verificação da
demanda do possível usuário.   Após a reunião de equipe e
verificada a elegibilidade do  caso , é feita a devolutiva para a
família com a proposta de trabalho.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO

FORMA DE ACESSO

Espera-se que os usuários e suas famílias possam conviver nos
diversos espaços da sociedade, com dignidade e possibilitado
exercer seus direitos. 
Que a sociedade em processo de transformação efetive a abertura
de seus  espaços, garantindo a  acessibilidade atitudinal.

ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS

SOCIOASSISTENCIAIS OFERECIDOS
Manutenção da participação nos Fóruns e redes  relacionados a
causa da deficiência.



DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE
CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

Buscar parcerias com outras organizações para ampliar e
qualificar o atendimento;

Fortalecimento do trabalho em equipe;

Capacitação no desenvolvimento do papel: (Deficiência
intelectual, doença mental, dinâmicas de grupo e socialização
dos saberes dos madrichim transmitindo aos outros madrichim,
familiares, voluntários e profissionais);

Desenvolvimento de novos estagiários;

Aproximação do trabalho junto às famílias com a equipe
técnica;

Acolhimento individual da equipe de monitores;

Desenvolvimento do fluxo de informações que garanta e otimize
a rotina, análise e reflexões do trabalho em equipe;

Capacitação dos voluntários do Chaverim;

Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.

METAS CHAVERIM

Continuidade ao atendimento técnico individual e em grupo
para famílias, usuários;

Sensibilização para a participação de familiares em  ações e
eventos pontuais;

Criar estratégias de aproximação com familiares para
formação da futura gestão Chaverim;

Parceria com instituições para capacitação da equipe;

Aumentar 10% do voluntariado e fidelizar os antigos;

Convidar 3 embaixadores do Chaverim.
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