Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
PASTORAL DO POVO DE RUA

Relatório de Atividades 2013

Com as energias renovadas e prontos para dar prosseguimento aos nossos projetos, temos a satisfação de
apresentar-lhe o Relatório das Atividades realizadas em 2013.
É importante lembrar que 2013 foi um ano de muitas lutas, dificuldades financeiras e percalços que ameaçaram a
continuidade da nossa missão. No entanto, sua presença, colaboração e orações sustentaram nossa caminhada e
o amor, experimentado em nosso dia-a-dia, nos fez mais fortes.
Faltam-nos palavras para expressar toda a gratidão por cada gesto realizado. Este relatório mostra como as
pequenas atitudes diárias fazem uma grande diferença na defesa e promoção da vida.
Obrigado por caminhar conosco!

ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL
PERFIL DO ATENDIMENTO

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

Total de assistidos

216

Homens

180

Mulheres

36

REFEIÇÕES OFERECIDAS

Atendimento a pessoas em situação de rua

27

Café da manhã

2.556

Assistência a reintegrados

27

Almoço

3.320

Reintegrados no ano de 2013

7

Assistência a migrantes

65

Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social

75

Banhos e corte de cabelos, barbas e unhas

Lanche da tarde

7

Inserções no programa de transferência de renda do Gov. Federal

Óbitos

8

Documentação (RG, CPF, título, certidões e outros)
Fotos para documentação

SAÚDE

183

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Atendimento a pessoas encaminhadas pelo CAPS/AD

SAÚDE

1.161

8
15
4

Auxílio moradia (aluguel, luz, gás, transporte/mudança)

5

Enfermagem (aferições de glicose e pressão arterial, curativos)

29

Passagens (interestaduais, intermunicipais e municipais)

48

Vacinações

12

Serviços de natureza jurídica

Atendimentos odontológicos

2

Cestas básicas

4
17

Consultas médicas na Casa de Acolhida

74

Vestuário (roupas, calçados, acessórios)

Consultas médicas em outras unidades

27

Cobertores

Compra de remédios

64

Eletrodomésticos para os reintegrados (geladeira, tv, fogão, etc.)

7

Exames (sangue, tuberculose, HIV e hepatite e outros)

26

Mobília para os reintegrados (cama, colchão, guarda-roupa, etc.)

10

Raio-X
Encaminhamentos para o CAPS/AD

2.484
34

4
7

OUTRAS ATIVIDADES

Internações hospitalares

12

Participantes do grupo de ajuda mútua

22

Sessões de fisioterapia na Casa de Acolhida

27

Visitas familiares

12

Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
PASTORAL DO POVO DE RUA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
 2ª feira a 6ª feira – 7h às 16h
 Sábado – 7h às 13h

 Os empréstimos de DVDs pela Escola Municipal
Associação Balbina Fonseca para as sessões ”Pipoca”;
 A realização de fisioterapias pela Dra. Michele Hypólito Thomé
na Casa de Acolhida;
DOAÇÕES:

CONQUISTAS:
 A chegada da Assistente Social Ivanita Pereira Farias para
atuar junto à população em situação de rua;
 O gradeamento de toda a rampa que liga as dependências da Casa
de Acolhida e a colocação de um portão para o Jardim de Baixo pela
Associação Balbina Fonseca.
AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA:
Além da dedicação da nossa equipe de voluntários, funcionários e
da colaboração dos funcionários da Catedral, destacamos:
 A participação da comunidade e de amigos na contribuição com
nossos carnês e com dinheiro em espécie;
 A parceria com a Associação Balbina Fonseca que alavanca nosso
trabalho;
 A parceria com a Prefeitura Municipal de Valença (PMV) que
possibilitou:
- a renovação do contrato destinado ao pagamento de
funcionários, despesas previdenciárias e outros custos da Casa de
Acolhida;
- o apoio da Sec. Municipal de Assistência Social
- a realização das sorologias de Hepatite C e HIV por membros
da Casa de Saúde Coletiva. Todas as pessoas em situação de rua
apresentaram resultado não reagente;
 O acolhimento da Dra Soraia Graça, Prefeita de Rio das Flores,
às nossas necessidades o que possibilitou a mudança de vida
para um de nossos assistidos oriundo deste município;
 Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro através da Central de Penas e Medidas Alternativas;
 Dinamização dos Encontros da Campanha da Fraternidade por
Soraia Lasneaux Lameira auxiliando também na área de
psicologia e evangelização;
 A colaboração voluntária de Rosilene Gomes Valente de Souza
em atividades diversas na Casa de Acolhida;
 Assessoria jurídica da Dra. Suzana Batista na resolução de
várias questões;
 O apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro;
 A colaboração da Rádio Alternativa Sul na divulgação de
nosso bazar, sorteio de prêmios e de outras necessidades;

 Associação Balbina Fonseca: dinheiro em espécie para auxiliar a
manutenção dos serviços, roupas, uniformes para os
funcionários e alimentos;
 Comunidade valenciana: roupas, calçados, cobertores, móveis,
colchões, eletrodomésticos, utensílios e alimentos;
 Comércio local: produtos para o bazar;
 Secretaria Municipal de Saúde: produtos para curativos, higiene
e limpeza, remédios;
 Indústria Landim, Açougue JW de Oliveira, Supermercados
Venturão, Marcos Plaster, Vicentinos, Maçonaria e comunidade
local: alimentos;
 Associação das Amigas Solidárias de Botafogo: cobertores;
 Central de Penas e Medidas Alternativas: cestas básicas e
recurso humano para cooperar na realização dos serviços;
 Clóvis Guimarães: extintores;
AQUISIÇÕES:
 Utensílios diversos;
 Material individual de proteção e segurança no trabalho:
máscaras, óculos, luvas, botas e aventais;
 Arquivo para secretaria;
 Colocação de suportes de álcool gel para higienização
das mãos em dependências da Casa de Acolhida;
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:
 Consertos de equipamentos: lavadoras, secadora,
impressora, freezer e geladeira;
 Reparo das janelas e bomba d’água;
 Cuidados com a parte do jardim que foi revitalizada;
FISCALIZAÇÕES:
 Fiscalização da Casa de Acolhida pelo Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizaram a instituição e
sugeriram que fosse feita a quantificação mensal de todos
os serviços prestados na Casa de Acolhida no Plano de
Ação, disponível em nosso site para consulta.

Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes e no site da instituição
www.amigosdarua.org após a realização de nossa Assembléia Geral, no dia 24 de março de 2014. Ficaremos muito felizes em receber
sugestões e sua visita.
Para entrar em contato conosco, procure um de nossos voluntários ou ligue para (24)2453-4626 – Casa de Acolhida ou através de nosso email contato@amigosdarua.org.
Atenciosamente,

Eneida Fernandes de Oliveira

Rita Cássia Reis da Cruz

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VICE-PRESIDENTE
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