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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
e/ou dificuldades 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 indiferença à pessoa com
deficiência intelectual e/ou dificuldades
psicossociais e de sua família, para uma vida
sociocultural ativa.

VISÃO
Ser referência na capital de São Paulo no
atendimento da pessoa com deficiência intelectual
e/ou dificuldade psicossocial em um serviço de
convivência (SUAS) para promover seus direitos e
inclusão social (LBI).



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: Jacques Eugêne Lucien
Rachmann Cohen
CARGO: Presidente 
NACIONALIDADE: Brasileira
RG Nº: 3.240.888
CPF: 045.799.688-91
TELEFONE: (11) 3818-8876
E-MAIL: jacquesrcohen@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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Complemento de mandato: 22/10/2020 a
28/02/2023



TESOUREIRO

SECRETÁRIO
GERAL

JACQUES EUGÊNE
LUCIEN RACHMANN

COHEN
 

MARCOS B IEN
 

PATRICIA WEISSMAN

CONSELHO
FISCAL ALBERTO MOGRABI

JAQUES Z ITUNE

DIRETORIA E
CONSELHO FISCAL 
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PRESIDENTE

VICE-
PRESIDENTE

L IL IANA DANIELA
ALBALA

CONSELHO
FISCAL

CONSELHO
FISCAL

SUPLENTE

JOSÉ LUIZ  GOLDFARB 

VALDE GHERTMAN
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ESTER  ROSENBERG
TARANDACH 

ANDRE LUIZ  NAVES
SILVA FERRAZ

CONSELHO
CONSULTIVO

Mandato por prazo indeterminado

(Presidente do Conselho)

CLARA REGINA
RAPPAPORT

DANIEL  LEON
BIALSKI

DANILO AL  MAKUL DEBORA GOLDZVEIG

EL ISABETH THAIS
SARUE ERNESTO BERL

FERNANDO
ROSENTHAL

ISAC SZMUKLERZ
VEL  FUKS

JAYME BRENER JOSEF  BUKSTEIN
VAINBOIM

LUCIA MARIA
BLUDENI MÁRCIO STULMAN

MARISA CARVALHO
MORENO

NADINE  STAMBOULI
TRZMIEL ILNA

RICARDO CALDERON SARITA MUCINIC
SARUE

SHIRLEY JUNGMAN
SACERDOTE TANIA TARANDACH



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
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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.  
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HISTÓRICO

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.

Em 2020 com o início da pandemia, todas as atividades presenciais,
foram afetadas, trazendo isolamento aos usuários/ famílias, perdendo
contato com os seus amigos, monitores, a equipe técnico
administrativa e o seu mundo externo. Elaboramos plano de trabalho
emergencial com uso da tecnologia para manutenção das atividades
de forma remotas, mantendo os horários e as rotinas, além de
continuar sendo um espaço de encontro, novas vivências, lazer e
sociabilização. 
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Jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual e/ou dificuldades
psicossociais e suas famílias em situação de vulnerabilidade
biopsicossocial favorecendo a sociabilização e rompendo a exclusão
social e a parceria com a sociedade.

PÚBLICO-ALVO

ADOTAMOS OS TERMOS
Usuário de acordo com a legislação com foco na pessoa com
deficiência intelectual e/ou dificuldades psicossociais;
Família e/ou sistema familiar do qual o usuário ela faz parte;
Comunidade: local do pertencimento do usuário/família;
Sociedade civil: conjunto de organizações sociais.



Jovens, adultos e idosos, com deficiência
intelectual e/ou dificuldades 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
de vida. 

CRITÉRIOS ADOTADOS
PARA INSERÇÃO DOS

USUÁRIOS NO CHAVERIM
 

Acreditar que as pessoas com deficiência
e/ou dificuldade psicossociais podem
construir seus próprios projetos de vida com o
apoio de seus familiares, círculo de amigos,
profissionais, pessoas da comunidade,
visando o exercício de sua cidadania.

Legitimar o espaço do grupo na sociedade
permitindo aos usuários incluírem-se e serem
incluídos, apropriando-se dos equipamentos
públicos e privados para seu lazer, cultura e
diversão se sociabilizando para sua inclusão
social.

Respeitar as diferenças possibilitando uma
relação em que cada ser humano colabora
com a sua singularidade, suas habilidades e
seus talentos.

Desenvolver um programa de sociabilização
em um ambiente comunitário com a
manutenção da importância da diversidade
na sua convivência.
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O Chaverim acredita que a práxis inclusiva
possibilita o desenvolvimento, sensibilização
e mobilização de seus atores nos seus
diferentes papeis como agente de
transformação para uma sociedade que
respeita a diversidade e a singularidade. 

OBJETIVO GERAL
INSTITUCIONAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 

- sustentabilidade técnica e financeira de
acordo com plano de trabalho.

7. Trabalho integrado nas diversas áreas da
organização.

 1. Garantir a qualidade:
- trabalho técnico fortalecendo a equipe/
voluntários nos conhecimentos referentes a
área de atuação.

 
2. Garantir a ampliação da capacidade de
atendimento.

3. Fortalecer o trabalho em rede:
  a) com organizações sociais (públicas e
privadas) que atendam a pessoa com
deficiência e/ou dificuldades psicossociais.
   b) ampliando o conhecimento em gestão e
Terceiro setor.

4. Registrar e divulgar a metodologia dando
visibilidade ao Chaverim.

5. Fortalecer o Conselho Consultivo.

6. Fortalecer a interrelação com o
voluntariado. 



IMPACTO

Praxis (conhecimento, reflexão, prática,
construção de novos conhecimentos) das
suas ações e busca de conhecimento para
subsidiar o trabalho frente às demandas
garantindo a sua continuidade, qualidade e
sustentabilidade.

ATENDIMENTOS
2020

 

O Chaverim manteve o
atendimento a 45 usuários e

seus familiares ou
responsáveis, perfazendo uma

média de 150 pessoas
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Por entendermos a importância de um
programa de sociabilização ser
desenvolvido em um equipamento
comunitário, 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.

Em 2020, devido a pandemia do COVID, as
atividades migraram em março para o
modo online permitindo a continuidade das
atividades mesmo a distância utilizando
ferramentas tecnológicas e aplicativos
disponíveis e acessíveis.

INFRAESTRUTURA 
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RECURSOS HUMANOS
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01 Assistente Social e supervisor de
atividades sociocultuirais e Oficinas
6 Monitores de atividades socioculturais
esportivas e de lazer
5 Monitores complementares de
atividades socioculturais esportivas e de
lazer

Equipe Administrativa

01 gestor
01 administrativo financeiro
01 assistente administrativo
01 estagiário de comunicação

Voluntariado Profissional (oficinas)

24 voluntários

Voluntariado Social

17 voluntários

Voluntários Pontuais

4 voluntários

8 diretoria
1 comunicação

Esclarecemos que alguns destes voluntários
atuam em mais de uma função como: Na
diretoria, conselho fiscal, nas oficinas, no
marketing e comunicação.



No início da pandemia o assistente
administrativo se desligou e o trabalho foi
mantido pela gestora e presidente durante
o ano.

Em Julho tivemos o desligamento da
assistente social que atuava na supervisão
dos programas e a manutenção do
trabalho foi garantida pela gestora e
presidente concomitantemente com o
trabalho de reestruturação da área técnica
da organização levando em dezembro a
contratação de um coordenador para cada
programa (Relacionamento com Família,
Atividade Sociocultural e de lazer e
Oficinas socioculturais) de forma a
possibilitar o aprofundamento do trabalho
e na construção de um plano de acordo
com a realidade de cada usuário, e um
novo assistente administrativo. A nova
composição ficou:

RECURSOS HUMANOS
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- 1 Gestor
- 1 Coordenador de atendimento familiar
- 1 Coordenador de oficinas
  Voluntários de oficinas 
- 1 Coordenador de atividades socioculturais
esportivas e de lazer 
- 6 Monitores de atividades socioculturais
esportivas e de lazer
- 5 Monitores complementares de atividades
socioculturais esportivas e de 
lazer
- 1 Administrativo/financeiro
- 1 Estagiária de comunicação
- 1 Assistente administrativo 

Voluntários
- 24 profissionais (Oficinas)
- 17 sociais
- 20 conselho consultivo
- 8 diretoria
- 1 comunicação

*Alguns voluntários se dedicam a diferentes ações



1- Cumprir e fazer cumprir Estatuto e as
resoluções da Assembleia

2- Gerir e administrar as ações sob sua
responsabilidade

3- Elaborar o orçamento anual 

4- Nomear, contratar e destituir a qualquer
tempo profissionais, monitores, funcionários
e outros profissionais, fixando seus
vencimentos, quando for o caso

5- Elaborar programas de trabalho a serem
desenvolvidos pelas comissões

6- Elaborar plano de ação de atividades,
relatório de atividades

7- Aprovar a admissão e a exclusão de
associados

8- Elaborar regulamento interno, se for o
caso, que observa as condições
estatutárias, irá gerir a ações operacionais
de funcionamento do Grupo Chaverim em
todas as suas áreas.

DIRETORIA
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Eleita pela Assembleia Geral, a diretoria é
o órgão administrativo e executivo da
associação. Representa a associação.

SEGUNDO ESTATUTO SOCIAL
COMPETE A DIRETORIA

 



COMISSÃO EXECUTIVA
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Objetivos específicos:

1- Definir o plano estratégico da OSC, zelar
pela ética e princípios humanistas,
estimulando a cultura organizacional

2- Manter a legalidade de acordo com as
políticas públicas

3- Validar e acompanhar o planejamento
técnico/financeiro

4- Possibilitar e afiançar parcerias
estratégicas

5- Representar a Instituição em diferentes
contextos socais, comunitários

*Os membros da comissão executiva fazem
parte da Diretoria e Conselho Consultivo

Objetivo geral:
Garantir a funcionalidade e a qualidade do
trabalho da Organização da Sociedade
Civil



COMISSÃO TÉCNICA
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Objetivo geral:
Subsidiar a equipe técnica para aprimorar
a qualidade do trabalho, conceituar as
funções técnicas e acompanhar e avaliar o
desenvolvimento do papel dos profissionais
e voluntários da área técnica.

Objetivos específicos:

1- Seleção e avaliação contínua da equipe
técnica

2- Proporcionar capacitação e conteúdo
pertinente a cada área

3- Análise dos programas do Chaverim,
avaliação das metas e seu impacto na
construção de subsídios para os
colaboradores

4- Identificação de novas possibilidades de
atuação do Chaverim

5- Oferecer informações e subsidiar a
Comissão Executiva para manutenção da
qualidade dos serviços do Chaverim

6- Difundir conhecimentos

7- Participar de programas com foco na
acessibilidade, inclusão e políticas públicas



COMISSÃO AÇÃO
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técnica/ administrativa 
trabalho voluntário

Objetivos específicos:

1- Solidificar o papel de gestor na
organização

2- Coordenar as equipes: 

3- Desenvolver e acompanhar projetos que
subsidiem a instituição a nível público e
privado

4- Participação em rede

5- Subsidiar o papel da diretoria e
comissão executiva

Objetivo geral:
Refletir sobre o trabalho do Chaverim
planejando a médio/ longo prazo a
vitalidade do Chaverim.

GESTÃO
Objetivo geral:
Elaborar e executar o planejamento
estratégico com foco na sustentabilidade
técnico financeira. 



ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
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Objetivo geral:
Administrar o departamento financeiro 

4- Relatórios Gerenciais

Objetivos específicos:

1- Controle diário administrativo financeiro

2- Manter relacionamento com terceiros

3- Planejamento financeiro anual/
orçamento

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Objetivo geral:
Administrar o departamento financeiro 

4- Criar relação com os departamentos do
Clube Hebraica

Objetivos específicos:

1- Recepcionar famílias, usuários e
convidados

2- Apoiar operacional e logística

3- Controlar, planejar e efetua compras
para o Chaverim



98 ATIVIDADES
 SOCIOCULTURAIS,

DE LAZER E 2231
ATENDIMENTOS
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Atividade de fim de semana - jogo da memória



Técnica para refletir a atuação e traçar novas diretrizes 
Comissão Ação para construir o planejamento estratégico a longo
prazo

O ano de 2020 iniciou com o planejamento das comemorações de 25
anos do Chaverim prevendo eventos como peça de teatro, festa de
aniversário, eventos de captação de recursos além da organização dos
atendimentos e a manutenção das atividades presenciais.

Adaptações foram realizadas devido a pandemia do COVID, iniciamos
em março suspendendo as comemorações de 25 anos devido a
necessidade de distanciamento social, os eventos foram transformados
para a forma virtual e as reuniões de Equipe e de Diretoria com a
Comissão Executiva permaneceram ocorrendo semanalmente com a
reflexão sobre a situação e estratégias de atuação. Os encontros com as
voluntárias sociais para traçar novas ações, mantê-las vinculadas e
atualizadas em relação a organização também se mantiveram semanais
mesmo virtualmente. Os voluntários de oficinas desenvolveram o trabalho
através de reuniões periódicas.

A formação de uma nova Diretoria foi estruturada e eleita em assembleia
em setembro com a formação do Conselho Consultivo possibilitando uma
futura ampliação na atuação do Chaverim, foram criadas duas
comissões:

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Reunião semanal
das Voluntárias
Sociais
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Folder convidando
para reunião

Nova equipe 

Comissão
executiva 
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TRABALHO TÉCNICO



c) Oficinas Socioculturais .

A proposta de trabalho abrange a tríade
dos programas com o foco nos usuários e
suas famílias para garantir o alcance dos
objetivos institucionais e a sociabilização
do usuário através da inserção na
sociedade e comunidade. São eles:
a) Atendimento do Sistema Familiar;
b) Atividades Socioculturais Esportivas e de
Lazer;

No cenário da pandemia, quando a
população se percebe com limitações,
dificuldades e desafios; de forma
inesperada e com a suspensão de todas as
atividades presenciais, precisamos nos
reinventar mantendo as atividades de
forma remota, desde reuniões de diretoria
e de familiares até as atividades
socioculturais e de lazer e as oficinas
socioculturais. Foi necessário se organizar e
experimentar gradativamente os recursos
disponíveis.
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TRABALHO TÉCNICO

Visam promover autonomia,
protagonismo e pertencimento
favorecendo o desenvolvimento
biopsicossocial, cultural respeitando a
singularidade do usuário inserido no
sistema familiar. A atuação com a
comunidade sociedade permeiam as
ações.



Com o objetivo de ser um facilitador do
protagonismo dos usuários, o Chaverim
criou o “Projeto Chaverim na Era da
Inclusão Digital” que deve ser visto como
mais uma ferramenta de inclusão
sociocultural e de lazer no exercício da
cidadania, buscando manter o público
conectado garantindo o engajamento, uma
ocupação saudável dentro de casa, o
contato com os amigos e uma forma de
aprender a se entreter. Esta é a nova forma
de tirar nossos usuários da exclusão social,
de conectar um ao outro, de se manter
ativo mesmo com as limitações impostas. O
uso da tecnologia passa a se tornar uma
ferramenta a ser explorada.

O empenho dos monitores para a
construção destas estratégias, a resolução
de problemas, a capacitação dos usuários
e/ou de seus familiares foi fundamental
para quer pudéssemos avançar, ganhar
força, redesenhar nossas ações
descobrindo novas formas de atingir o
objetivo em cada atividade tanto das
oficinas como das socioculturais e de lazer.
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TRABALHO TÉCNICO



Muitos desafios foram encontrados, como a
falta de equipamento (computador, celular,
tablet) e internet. A dificuldade em se
adaptar a esse novo meio de comunicação
e uso dos aplicativos de comunicação, a
dependência de um familiar para o auxílio,
e principalmente de compreender a nova
situação que foram solucionados
gradativamente com a capacitação do uso
da tecnologia tanto dos usuários quanto
familiares. Alguns usuários utilizaram os
equipamentos de seus familiares o que
restringia a possibilidade de participação
apenas quando estavam disponíveis, muitas
vezes apenas aos finais de semana
gerando reflexão sobre as novas
necessidades pois as famílias não tinham
condições econômicas e ou aceitar o uso
do equipamento pela cultura do sistema
familiar.
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TRABALHO TÉCNICO



Fortalecer o vínculo do Usuário/Familiares
respeitando suas singularidades.

Os recursos necessários foram notebooks e
telefones celulares para o trabalho a
distância, assinatura do aplicativo Zoom. O
envolvimento da equipe de colaboradores,
voluntários, diretoria e familiares foi
essencial para que tudo ocorresse em
sintonia. 

Objetivos Técnicos:

33

TRABALHO TÉCNICO



PROGRAMAS



OBJETIVO GERAL 
Espaço de escuta, reflexão, acolhimento, orientação, acompanhamento
individual, familiar e grupal com base no SUAS e a LBI (Lei Brasileira de
Inclusão), com o foco no empoderamento; protagonismo e exercício da
cidadania, construção gradativa de projeto de vida do usuário/família,
visando sua participação, integração e inclusão social.

Atendimento ao Sistema Familiar



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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4- Mobilização da família para o uso dos
equipamentos comunitários seja para
saúde, educação e lazer.

1- Desenvolver ações inclusivas com usuário
junto à família, visando qualidade de vida e
fortalecimento de vínculos.

2- Desenvolver temas em conjunto com a
equipe multidisciplinar/parceiros,
facilitadores do cotidiano da família.

3- Encaminhar aos serviços de referência
públicos/ privados e de acesso aos
direitos.

METODOLOGIA

O atendimento é realizado através de
contatos e reuniões individuais com o
usuário e/ ou membros da família para
acolhimento, orientação e intervenção
frente a realidade da pessoa com
deficiência intelectual e/ou dificuldades
psicossociais.

A reunião técnica com os coordenadores é
subsidiada pelos dados do atendimento do
usuário e/ou família para o
desenvolvimento do plano de ação
integrado.



No início do ano, quando as atividades
ainda eram presenciais foram realizadas
reuniões dos monitores com os familiares
para retorno do desempenho em atividades
e entender a realidade dos usuários. O
Trabalho com as famílias permaneceu de
forma remota, através de reuniões
individuais de acordo com as demandas
além de reuniões coletivas para troca de
impressoões em relação a adaptação das
ações desenvolvidas remotamente.

Mesmo com o distanciamento social
necessário foi criada uma aproximação
com as famílias, através de um canal
aberto com a diretoria além da
participação dos pais em oficinas
socioculturais.

O acolhimento às famílias se manteve e foi
essencial pois toda sua rotina foi alterada,
suas responsabilidades cresceram com o
isolamento e a pandemia acarretando e
identificando situações de vulnerabilidade
social, emocional, psicológica nas quais a
angústias, medos, incertezas afetaram a
qualidade de vida.

Foi criado um grupo de WhatsApp formado
por usuários, familiares e equipe técnica
com o intuito de trocar informações, manter
e fortalecer o vínculo entre eles além de ser
mais canal de comunicação. 

METODOLOGIA
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Ainda no primeiro semestre foi realizada
uma reunião com o tema “Um tempo para
Mim” quando foi realizada pela
psicopedagoga Shirley Sacerdote, uma
dinâmica oferecida por uma convidada para
as mulheres da família Chaverim
entendendo que a figura feminina tem
sentido o peso da pandemia por acumular
diferentes papeis.

Em julho a coordenadora se desligou da
Organização e a Gestora e Presidente
(profissional da área e idealizadora do
grupo Chaverim), mantiveram o trabalho
acontecendo, uma vez os atendimentos a
usuários e familiares além do contato com
colaterais para acompanhamento dos
casos.
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METODOLOGIA

Folder da atividade para o público feminino



Em dezembro com a contratação da nova
coordenadora, a meta inicial foi a de se
familiarizar com a organização, usuários e
familares através da atualização dos dados,
leitura de prontuários, participação em
oficinas e atividades para planejar o próximo
ano. 

Em setembro, foi realizada confraternização
com usuários, familiares, voluntários, diretoria
e convidados refletindo um pouco sobre as
vivências do ano e as superações das
dificulades envolvidas.
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METODOLOGIA

O Trabalho é registrado nos prontuários a
cada atendimento que subsidiam o trabalho
institucional.

 
INSTRUMENTOS DE

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
 

Reunião com familiares



ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

OBJETIVO GERAL
Possibilitar a participação, integração e inclusão social do usuário,
ampliando suas vivências em diferentes contextos, sensibilizando a
sociedade para romper a exclusão.

 Atividades socioeducativas, culturais, de lazer e esportivas



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 sociocultural 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;

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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3- Romper a invisibilidade perante a
sociedade.

1- Desenvolver estratégias para a
participação dos usuários nas atividades.

2- Diversificar os temas e as técnicas
utilizadas considerando os interesses e as
necessidades dos usuários.

META
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Esse programa é realizado aos finais de
semana utilizando diversas técnicas para
manutenção dos vínculos e desenvolver seu
protagonismo como cidadão.

As estratégias são meios para que o usuário
tenha o seu lugar de fala, desenvolva suas
potencialidades, fortaleça suas relações,
reconheça e se reconheça como amigo
fazendo suas eleições extrapolando essas
vivências para o cotidiano.

Até o meio de março, quando as atividades
eram presenciais ocorriam os finais de
semana com atividades de 3 horas de
duração em diversos espaços públicos e
privados.

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.

METODOLOGIA



As metas foram adaptadas para a nova
realidade, ainda em fevereiro, o grupo ainda
teve a possibilidade de ir a exposição do
Leonardo Da Vinci no MIS Expirience e de ir
ao teatro. Durante os meses subsequentes
ocorreram visitas virtuais a museus.

Durante a adaptação para o meio remoto
inicialmente os monitores realizavam
telefonemas individuais ou chamadas de
vídeo e aos poucos foram criando grupos
dentro da possibilidade do aplicativo
WhatsApp. Foram realizadas algumas
experiências relacionadas a duração do
contato e desenvolvidas formas de atuação
online utilizando ferramentas como Google
Meet e Zoom. 

Após alguns testes foi escolhido o aplicativo
Zoom por ser o de mais fácil utilização por
parte dos usuários e familiares e as
atividades passaram a ser com duração de
1h30 (pequenos grupos) de até 2h (grandes
grupos).
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METODOLOGIA

Instrumentos: vídeos, jogos,
apresentações (musicais/ teatro, filmes,
circo, baile, festas temáticas, show de
talentos, bingos, atividades físicas. etc.),
assembleias e rodas de conversas,
incluindo um Baile Virtual em parceria com
a Unidown.



As assembleias para escutar sugestões de
atividades dos usuários permaneceu
acontecendo a distância, porém em
pequenos grupos para que todos tivessem a
oportunidade de se manifestar.

Em julho após a saída da coordenadora,
Gestora e Presidente deram continuidade ao
trabalho durante o período de transição até
a contratação da nova coordenadora em
dezembro.

As reuniões com a equipe de monitores
passaram a ser semanais para discussão de
casos e desenvolvimento das atividades.

Mesmo com a equipe reduzida a qualidade
do trabalho não foi prejudicada buscando
novas estratégias de atuação.

Com o ingresso da nova coordenadora em
dezembro a meta inicial era a integração
com a equipe, familiarização com a
realidade dos usuários e familiares  através
de leitura de prontuários, do
acompanhamento de atividades e reuniões
para subsidiar o trabalho dos monitores e a
elaboração do plano de trabalho de 2021. 
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no usuário favorecendo a sua
sociabilização e exercício da sua
cidadania, considerando sua
participação e interesse; 

no desempenho dos profissionais.

As atividades são planejadas e avaliadas
durante as reuniões semanais (conforme
anexo) da equipe de monitores e
coordenação com o foco:

Os relatórios subsidiam a análise da equipe
de coordenadores com o gestor objetivando
a visão global dos usuários nos programas
do Chaverim.
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INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO E

AVALIAÇÃO
 

Visita a exposição no MIS



ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

OBJETIVO GERAL
Ampliar conhecimentos e vivências demandadas pelos usuários para
serem utilizadas em seu cotidiano, respeitando as características
individuais, visando maior integração ao contexto comunitário e social.

Cada oficina define objeto e metodologia adequados a sua temática e
as várias oficinas se integram num projeto comum.

 Oficinas Socioculturais



Ampliar e diversificar o repertório
comportamental;
Favorecer a utilização dos
conhecimentos na vida cotidiana;
Escolher e se responsabilizar por sua
participação nas oficinas;
Transpor os conhecimentos adquiridos
no seu cotidiano para fortalecer o seu
pertencimento a sua comunidade.

Trabalhar objetivos do Chaverim;
Dinamizar o trabalho entre as oficinas
enquanto equipe (voluntários, e outros
colaboradores quando se fizer
necessário).

1- Usuários:

2- Voluntários:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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Desenvolvidas em pequenos grupos com
capacidade limitada com foco na ampliação
e atualização de conhecimentos,
habilidades, interesses, diferentes formas de
expressão visando sua independência e
autonomia, identificando talentos,
fortalecimento de vínculos, aquisição de
competências, favorecendo sua autoestima,
o sentimento de pertencimento,
empoderamento e comprometimento. 

Cada oficina possui sua própria dinâmica e
estratégia planejada semestralmente,
cabendo ao coordenador oferecer suporte
aos voluntários e usuários, bem como
integrar as várias propostas.

Ocorrem durante a semana de forma
sistemática, com duração média entre 1h e
2h.
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METODOLOGIA



No início do ano foi realizado encontro com
todos os voluntários de oficinas para
integração e troca de informações. Ao nos
depararmos com a necessidade de
adaptação virtual as oficinas reiniciaram
através de vídeos realizados pelos
voluntários com atividades para realizar em
casa, aos poucos com a capacitação dos
voluntários as oficinas passaram a ser
realizadas ao vivo através do aplicativo
Zoom.

Semestralmente é realizada inscrição dos
usuários para as oficinas, possibilitando a
escolha de acordo com interesse e
disponibilidade; entretanto este ano as
oficinas foram abertas a todos sem
necessidade de inscrição ofertando opções
de cultura e lazer mesmo com a
necessidade do distanciamento social. 

Após o desligamento da coordenadora em
julho o trabalho segui sendo acompanhado
pela Gestora e Presidente organizando e
atendendo as necessidades dos voluntários,
usuários e familiares. Em dezembro com a
contratação do novo coordenador a meta
inicial foi a de se familiarizar com a
realidade dos usuários e familiares, com a
leitura dos prontuários, observação das
oficinas, se aproximando e se integrando
com as voluntárias a fim da elaboração o
plano de trabalho 2021. 

METODOLOGIA
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A capacidade das oficinas após a mudança
para a forma virtual não foi levada em
consideração, oferecendo a opção para
todos os usuários participares das oficinas.

OFICINAS REALIZADAS EM 2020:
 



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

Objetivos:  Fortalecer valores da ética humanista apoiados em
ensinamentos e vivências extraídos de contos bíblicos e
contemporâneos, músicas, vídeos. Participar de diferentes contextos
comunitários para conhecer e discutir a sua realidade e a do mundo.
O usuário se torna protagonista de suas ações como cidadão,
enriquecendo sua subjetividade e o contexto familiar e social.

CULTURA E MÚSICA
JUDAICA - ILANA ZUCKER

Oficina com o Rabino Daniel Eskinazi.



Durante a pandemia esta oficina ocorreu ao vivo e online com
dinâmica semelhante a presencial com música e troca de
informações.

Em parceria com a Oficina de Dança Israeli foram convidadas
algumas personalidade e pessoas relacionadas ao Chaverim para
uma conversa com os usuários. Além dos seguintes convidados: Soli
Mosseri (musicista), Marcel Berditchevsky (guia turístico em Israel),
Eduardo Huberman (Brasileiro, soldado em Israel), Daniel Eskinazi
(Rabino), Tahissa Alvarenga (Ong Nosso Olhar).

CULTURA E MÚSICA
JUDAICA - ILANA ZUCKER

Oficina com Moré Ventura.



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

Objetivos: Desenvolver a autoestima, competência, pertencimento e
inclusão social, pela convivência grupal. Preparar para apresentação
em diferentes contextos além de movimentar o corpo e facilitar a
concentração e coordenação motora ampla. 

Os festivais de dança que o grupo participava presencialmente foram
transmitidos de forma online com vídeos de outras apresentações.
Foram eles: FestivalBunkyo (SP), Hava Netze Bemachol (RJ),
Festival Carmel (SP).

DANÇA ISRAELI

Apresentação Virtual



São elas: Elie Horn (empresário), Yossi Shelley (Embaixador de
Israel), Rubinho (ex monitor), José Luiz Goldfarb (Conselheiro do
Chaverim), Andre Luis Schor (Coreógrafo), Nelson Rosenbaum
(guia turístico que acompanhou o Chaverim em Israel), Felicio
Ramuth (Prefeito de São José dos Campos), Ester R. Tarandach
(Presidente do Chaverim), Caco Ciocler (Ator), Persio Bider
(Presidente Juventude Judaica Organizada), Daniel Bialski
(Presidente da “A Hebraica”), Gina (ex usuária que reside atualmente
em Israel), Fernando Rosenthal (presidente da CBM – Confederação
Brasileira Macabi), Marlene Szpiguel e Samy Dana (voluntária de
Contação de história e seu filho comentarista da rádio Jovem Pan).

Esta oficina ao ser transformada paras o mundo virtual foi adaptada
para entrevistas com personalidades e pessoas relacionadas ao
Chaverim, em alguns encontros foi realizada em conjunto com a de
Cultura e Múscia Judaica. 

DANÇA ISRAELI

Oficina com Caco Ciocler.



Participantes: 14
Voluntários: 8
Dia: quinta-feira
Horário: 14h00 – 16h00 
Capacidade: 20

Objetivos:  Ampliar conhecimento de fatos, curiosidades e
acontecimentos, tendo a culinária como fio condutor. Facilitar a
independência e a apropriação pelo usuário da importância da
alimentação saudável, apresentar noções da cadeia alimentar e de
diferentes hábitos alimentares nos vários grupos sócio culturais.

Durante o ano de 2020 foi criado um grupo de WhatsApp entre
voluntárias e usuários para interagirem, inicialmente com vídeos de
receitas foram enviados e aos poucos foi sendo criada uma
metodologia de interação ao vivo com receitas, histórias e vídeos
tornando a oficina dinâmica e atraindo o interesse dos usuários e
familiares. Alguns convidados que possuem restaurante e Buffet
também contribuíam durante as oficinas.

GOURMET



Participantes: 12
Voluntários:  9 (professora + 8 alunas do 9º e 10º semestre de
psicologia)
Dia: sexta-feira
Horário: 14h00 – 15h30 
Capacidade: 15

Objetivos: Propiciar ao usuário a se perceber como ser humano com
o intuito de levá-los a reflexão sobre temas variados e de seu
cotidiano, através de dinâmicas, palestras e atividades interativas.  

Esta oficina mudou para as 5ª feiras as 17h devido alteração do
quadro de aulas na Uninove. Durante a adaptação para a forma
online foram realizados contatos dos estagiários com os usuários que
já faziam parte da oficina e depois a adaptação para a oficina
coletiva. Com a abertura para todos e virtualmente, alguns usuários
com menor autonomia também passaram a integrar esses momentos
e aproveitar da discussão sobre temas como medo, autonomia,
família, amizade, diversidade, respeito.

EU E A PSI



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

Objetivos:  Desenvolver escuta, comunicação, criatividade, atitudes
comportamentais de respeito no grupo, promovendo a troca de
experiências e fomentando a contação de histórias.

Esta oficina manteve-se quinzenal porém para que os usuários não
tivessem muitas oficinas virtuais no mesmo dia foi transferida para 5ª
feira. Apenas algumas voluntárias conseguiram se adaptar para a
contação de histórias através de aplicativos utilizando bonecos e
outras formas de interação com os usuários.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA –
“GRUPO ERA UMA VEZ”



OFICINAS PLANEJADAS PARA 2020
QUE FORAM SUSPENSAS

 
Com o início da Pandemia e a necessidade de adaptação para o meio
virtual, algumas oficinas não puderam ter continuidade por diversos
motivos. 

São elas:



Participantes: 22
Voluntários: 1
Dia: terça-feira (quinzenal)
Horário: 14h30 – 15h30 
Capacidade: 25

Objetivos:  O Tai Chi Chuan, arte milenar chinesa, que respeita 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.

Observação: Com a preocupação dos riscos dos usuários ao
efetuarem algum movimento sem a supervisão direta o que poderia
ocasionar alguma lesão ou desconforto.

TAI CHI CHUAN

Oficina antes do período de pandemia



Participantes: 13
Voluntários: 2
Dia: quarta-feira
Horário: 15h00 – 16h30 
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.

Observação: Dificuldade de transferir o conteúdo para a observação
e orientação grupal enquanto esta era feita individualmente.

ARTES

Oficina antes do período de pandemia



Participantes: 4
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.

Observação: usuários não possuem equipamentos em casa para dar
continuidade.

INFORMÁTICA

Oficina antes do período de pandemia



Participantes: 13
Voluntários: 1
Dia: sábado (quinzenal)
Horário: 14h00 – 15h00 
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, a escolha da peça é
realizada em assembleia, o grupo vota e após escolhe os papeis de
cada um, com auxílio da diretora e dois monitores, construção através
de ensaios acontecem no decorrer do ano, a apresentação no evento
interno do encerramento do ano do grupo.

Observação: Impossibilidade da voluntária de desenvolver conteúdo
a distância.

TEATRO

Oficina antes do período de pandemia



O planejamento e avaliação é realizado em reuniões com a
coordenação com o objetivo de atender a singularidade e as
necessidades dos usuários, o desempenho do voluntário através de
instrumentos (anexo), e a avaliação semestral possibilita os ajustes
necessários à programação.

INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

 

 73 
OFICINAS COM 

730
ATENDIMENTOS
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Participante na reunião de Zoom da
Oficina Gourmet



A comunicação permeia todas as áreas do
Chaverim tanto na construção de ações quanto
na dinâmica interna e externa objetivando dar
visibilidade do cotidiano nos diferente meios de
comunicação; rompendo as barreiras da exclusão
social.

Apoiar as atividades técnicas com os usuários
e famílias e as demais ações que envolvem a
estrutura do Chaverim.

Administrar conteúdos relacionados à
comunicação e divulgação dos assuntos do
Chaverim.

Dar visibilidade para a causa da pessoa com
deficiência e/ou dificuldades psicossociais e
do Chaverim.

A área de comunicação visa:

DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO

OBJETIVO GERAL
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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;

Apoiar a equipe técnica administrativa com
as plataformas digitais. 

Produção de press-release e ações de
assessoria de imprensa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A comunicação foi essencial no período de
adaptação para o atendimento virtual,
possibilitou a pesquisa de tecnologias possíveis
além de apoio técnico a equipe, usuários e
familiares para a utilização dos aplicativos
escolhidos.
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O Chaverim News foi elaborado e enviado
mensalmente compartilhando com usuários,
familiares, associados, voluntários e amigos do
Chaverim as informações referentes as
atividades, campanhas, entrevistas de forma que
todos possam se mantes vinculados e atualizados
ao que ocorre no cotidiano da Organização.
Além do envio por e-mail, o arquivo fica
disponível no site Institucional.

As redes sociais e site Institucional foram
dinamizados com subsídios fornecidos pela
equipe técnica-administrativa, usuários,
familiares, voluntários, diretoria, comissão
executiva para que a comunicação
transparecesse a realidade das ações no
cotidiano do Chaverim. Foi iniciada também a
elaboração do material “Rota da Amizade” que
será lançado em 2021.
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Em abril foi lançada uma campanha do “Abraço
Virtual” incentivando a todos que tirassem uma
fotografia de um abraço ou abraçando alguém
que more junto para espalharmos afeto entre os
usuários e suas famílias.
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“Resistencia Cultural em Tempos de
Pandemia” com Daniela Karmeli e Sarita
Mucinic Sarue.

A utilização de instrumentos mediadores para
a interação em épocas de isolamento” com
Marcia Vaisbih e estagiários da Uninove.

“Estabelecendo Rotinas em tempo de
distanciamento social: uma explicação
comportamentalista com Marcia Vaisbih e
estagiários da Uninove.

”O que o isolamento mudou na minha vida:
uma conversa com nossos atendidos” Com
Andreia Souza e Daniel Kronenberg
entrevistando usuárias do Chaverim. 

Foram realizadas 4 “Lives” no aplicativo Facebook
para disseminar conteúdo, e discussões abertas
ao público amplo:



O ano de 2020 foi um ano atípico, ainda
em fevereiro foi realizado um almoço para
empresários oferecido por um deles para
captação de recursos para três frentes de
trabalho: Idosos, Transporte de Usuários,
Capacitação Equipe. 
Devido a pandemia o valor arrecadado foi
investido e os projetos foram elaborados,
idosos e Capacitação da Equipe, para
desenvolvimento em 2021 e o Transporte
aguardando o retorno das atividades
presenciais.

A Manutenção do relacionamento com os
associados foi realizado através de contatos
por WhatsApp e e-mail, enviando
mensalmente o Chaverim News, convites
para eventos de forma a mantê-los
vinculados a organização.

Ainda no mesmo mês tivemos a
possibilidade e realizar a Peça infantil
“Borboleta sem asas” com patrocínio do
Instituto Boticário com duas apresentações
no teatro Arthur Rubinstein com a renda
revertida para os programas da
organização.

As voluntárias sociais organizaram uma rifa
com 3 brindes que foram vendidas a todos
apoiando mais uma vez a manutenção da
organização pois as contribuições de
associados reduziram devido a situação do
país. 

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS E

RECONHECIMENTO
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Prêmio “Semana Samuel Klein: Da
Tradição a Reinvenção” - apresentação
do Projeto “Chaverim na Era Digital”. 

Dentre 20 instituições o Chaverim foi
escolhido para participar do leilão
beneficente promovido pelo Fundo
Comunitário doando o valor da venda de
uma das peças.

O Valor do prêmio será revertido em 2021 na
compra de Tablets para empréstimo aos
usuários que ainda não tenham seu próprio
equipamento ou que utilizavam celulares para
as atividades, proporcionando mais qualidade
no aproveitamento, além do redesenho da
oficina de informática com objetivo para
capacitação digital. (setembro 2020)

O TRABALHO DA
ORGANIZAÇÃO FOI

RECONHECIDO
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Agradecimento ao recebimento do prêmio ISK



Em dezembro para concluir o ano duas ações foram realizadas: a
campanha do Dia de Doar e um Bingo Online organizado por voluntárias
como forma de subsidiar a sustentabilidade do Chaverim.     

O TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO 

Peça: A Borboleta sem Asas

Folder de divulgação da rifa

 

Folder de divulgação da Nota Fiscal
Paulista
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O TRABALHO DA
ORGANIZAÇÃO FOI

RECONHECIDO

Folder do Bingo Solidário

Campanha do Dia de Doar
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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
e sem deficiência, da assistência social e
órgãos públicos relacionados – Secretaria
Municipal e da Pessoa com Deficiência,
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.

ARTICULAÇÃO COM A
REDE PARA A EXECUÇÃO

DOS PROGRAMAS
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FÓRUM 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 FAMILIAS. 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;

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.

       - participação na rede 
       - estruturação do Projeto Asas

PARTICIPAÇÃO
SISTEMÁTICA, EM 2020

DE FORMA VIRTUAL:
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São várias as parcerias firmadas ao longo
destes anos que ajudaram na divulgação da
causa, aumentaram a visibilidade e
credibilidade da instituição e
proporcionaram ações significativas aos
usuários e suas famílias. Foram estreitados
laços com a APABB, o Clube Social
Pertence, possibilitando a participação dos
nossos usuários de uma atividade de
culinária com o Chef Jimmy Ogro, o Instituto
Empathiae, Ong Nosso Olhar.

O trabalho em rede comunitário também foi
importante durante o ano com o
encaminhamento e acompanhamento de
casos para organizações parceiras (Unibes
e Ten Yad) para o atendimento a demandas
como alimentação e saúde. 

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. 
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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;

Formação e desenvolvimento de
estagiários:

Ações integradas com a sociedade para
trocas de conhecimentos, favorecendo o
processo de inclusão social e
potencializando a imagem das pessoas
com deficiência intelectual;

O foco está na importância da qualidade do
trabalho técnico e acompanhamentos dos
colaboradores e voluntários, por meio de:

   - Estagiários de jornalismo na área de
comunicação e marketing.

DETALHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE

CAPACITAÇÃO DOS
TRABALHADORES
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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.

Em 2020 ainda foram realizados encontros
para discussão e casos com monitores e
coordenação além de uma palestra sobre
Comunicação com Marc Tawil. Participamos
também da Jornada de Gestores oferecido
pela Rede Asid.

No Dia Internacional do Voluntário foi
realizado evento com a especialista em
liderança Elisa Tawil para uma roda de
conversa descontraída e motivadora com o
tema “a Força do Voluntário” como forma
de reconhecimento pelo trabalho realizado.

Além das ações pontuais a equipe foi
motivada a participar de palestras, cursos e
“lives” que ocorreram de forma virtual ao
longo do ano ampliando cada vez mais os
conhecimentos.
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DETALHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE

CAPACITAÇÃO DOS
TRABALHADORES



Em dezembro com a contratação da nova equipe foram realizados
encontros de aproximação com a realidade organizacional, com
conteúdo sobre o público atendido e formas de atuação a fim de
integrar e formar uma equipe de trabalho elaborados pela Comissão
Técnica que participou de do processo desde a seleção e contratação
até a formação da nova equipe.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE
CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

Folder convidando Formação com Marc Tawil e Folder convidando Encontro de Voluntárias

 

Jornada de
Gestores ASID
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AVALIAÇÃO GERAL

Foto tirada antes do período de pandemia



O ano de 2020 foi um ano desafiador, com reais necessidades de
resiliência e adaptação por parte da organização, seus voluntários
e colaboradores oferecendo apoio aos usuários e familiares neste
ano singular.

A reestruturação no quadro de colaboradores ocorreu após período
de amadurecimento e reconhecimento da realidade do Chaverim
indicando a necessidade de um coordenador para cada Programa
para aprofundar, desenvolver, ampliar e qualificar o atendimento.

O envelhecimento da população atendida ficou ainda mais
evidente durante este período de reclusão fomentando a
necessidade da elaboração de um projeto específico de
atendimento para esse público tanto presencial quanto online.

Através das reuniões virtuais com familiares percebe-se maior
participação de irmãos no cotidiano dos usuários e para isso o
Chaverim se aproximou do Projeto Irmãos para pensar em formas
de acolhimento e atuação. Deu-se inicio ao desenho de um novo
projeto específico para nossa realidade, intitulado “O que posso
fazer? Integração com o Projeto Irmãos”.

As atividades oferecidas pela organização de forma virtual indicam
que o uso da tecnologia como ferramenta da interação social leva
a sociabilização mesmo com distanciamento social. O
desenvolvimento de habilidades e atitudes para independência,
autonomia e protagonismo ficaram evidentes com a participação
dos usuários em atividades, telefonemas e contatos por voz e vídeo
realizados, além de ampliar o repertório com novas oportunidades
pelas vivências de aprendizagem para a vida.
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A capacidade das famílias de vivenciarem novos desafios neste
período de pandemia, no comprometimento com o usuário e o
Chaverim para garantir sua participação foi explicita no apoio nos
diversos momentos oferecidos.  Inicialmente o contato online com
os usuário e família constatou que não houve a perda do vínculo e
com o trabalho desenvolvido nos diferentes Programas identificou-
se a aproximação e a formação de uma rede inclusiva, dinâmica,
aberta. A interação entre profissionais, usuários, familiares,
voluntários demonstrou o fortalecimento de vínculos entre eles e
com a organização. 

A criação de metodologias para uso online contou com jogos,
dinâmicas, festas, passeios virtuais, rodadas de conversa,
subsidiadas poracordos entre todos os atores do Chaverim para
melhor desenvolvimento das atividades, atendendo a demanda e
interesses vindo dos próprios usuários incentivando o protagonismo
e a capacidade de escolha.

A transposição para a realidade virtual, possibilitou a organização
o atendimento as pessoas de fora de São Paulo ampliando a
abrangência e indicando novas possibilidades de atuação mesmo
após o retorno presencial que será de forma hibrida. A partir da
reflexão do processo e a percepção frente a reação dos usuários e
o interesse a nova tecnologia identifica-se a importância de
mantemos as atividades online além das presenciais.

Com a oferta das Oficinas Socioculturais online sem necessidade
de inscrição e a disponibilização dos “links” incentivou a
participação de novos usuários nas atividades coletivas. O convite
estendido a voluntários para as oficinas os aproximou da realidade
do público atendido fortalecendo a relação de pertencimento de
todos os envolvidos. 
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O distanciamento físico não impediu o envolvimento dos usuários,
famílias e voluntários com a OSC e a tecnologia facilitou a
interação face a face, garantindo o sentimento de pertencimento
com o Chaverim.

Criou-se uma metodologia de trabalho possibilitando que a pessoa
com deficiência intelectual e/ou dificuldade psicossocial se
apropriasse de novas tecnologias para romper a exclusão social
tornando-se visível e participativo em diferentes universos,
acreditando que eles têm uma capacidade residual a ser explorada
por novos desafios. Essa reflexão motivou a elaboração de uma
oficina de educação digital a ser implementada no próximo ano.

A mudança de diretoria em setembro durante o ano atípico
engajou novos familiares e convidados a participarem ativamente
no desenvolvimento institucional. 

O acompanhamento através de reuniões semanais, foi realizado
pela Gestora e pela Comissão Executiva garantindo a linearidade
do trabalho de forma integrada e possibilitando o questionamento
para aprimoramento de desenvolvimento e dando suporte para que
a equipe técnica administrativa realizasse o trabalho de forma
coerente e integrada apesar do distanciamento.

O Chaverim em 2020 foi o agente que possibilitou a transformação
e se transformou, transpondo para o cotidiano o uso da tecnologia
favorecendo o crescimento pessoal e institucional.
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