ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - INSTITUTO SARÇA
CNPJ 02.966.632/0001-30
Escadaria João Corrêa, nº 37, Morro do Jaburu.
Bairro Gurigica (em frente à Emídio Pais)
CEP 29052-113 – Vitória – Espírito Santo

Telefax (27) 3324-8750 (Sede – Unidade Jaburú) e 3223-5987 (Unidade Forte São João)

e-mail: projsarca@yahoo.com.br

Relatório Anual 2013
Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos (Fp. 4.4)
Introdução
É com muita satisfação e profundo agradecimento, primeiramente a Deus, e ao apoio
da 1ª. Igreja Presbiteriana de Vitória, através do seu Conselho, que apresentamos o
relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2013.
Muitos foram os desafios, mas em todas as coisas fomos supridos pelo nosso Deus,
capacitados a desenvolvermos trabalho em prol daqueles que carecem da nossa
dedicação e do nosso apoio, reiterando a todos o nosso especial agradecimento, assim
como a expectativa de contarmos cada vez mais com o seu apoio espiritual e
financeiro.
Público atendido
O atendimento nas unidades do Forte de São João e Jaburu destinam-se a crianças e
adolescentes na faixa etária de 5 a 14 anos e são desenvolvidas conforme projeto
político-pedagógico e institucional, norteadas pelo Projeto Educreart, cujo objetivo é
contribuir para o fortalecimento do aprendizado através de ações lúdico-pedagógicas
visando o sucesso escolar e a formação integral da criança e do adolescente através
dos eixos temáticos: Trânsito, Meio Ambiente e Limpeza Urbana, Arte e Cultura, além de
oficinas de Grafite e Música conforme Planejamento Pedagógico para o ano.
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: leitura, artes, música, grafite, informática,
espiritualidade, atividades recreativas, culturais e de lazer, coordenação diária e
passeios.
O quadro abaixo sintetiza o número de atendidos ao longo do ano de 2013:
Unidade

Início do Período

Fim do Período

Forte São João
Jaburu

83
44

69
32

É realizado o acompanhamento da frequência dos atendidos às atividades
desenvolvidas pelo Instituto, sendo realizadas visitas domiciliares para os casos de
absenteísmo.
Dentre as causas de evasão, identificamos a alteração da carga horária escolar,
encaminhamento para o programa Adolescente Aprendiz, mudança de domicílio,
atendimento por outra instituição e abandono das atividades por parte do assistido.
Escolaridade
100% das crianças/adolescentes atendidas pelo Instituto Sarça estão matriculadas no
ensino fundamental ou médio, em escola da rede pública municipal ou estadual de
ensino, fazendo-se cumprir assim uma das exigências do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA.

Atividades desenvolvidas com as Famílias
Foram realizadas durante o ano ações educativas e de orientação com as famílias
assistidas pelo Instituto, assim como total informação de direitos e encaminhamentos.
No mês de maio foi realizado ciclo de palestras com médicos, terapeutas e psicólogos.
Foram realizadas 04 reuniões de pais e responsáveis na unidade do Forte São João e 04
reuniões na unidade do Jaburu. Em todas as reuniões foram debatidos temas educativos
relacionados à família e à criança/adolescente, funcionando também estas reuniões
como Grupo de Vivência.
Divulgação entre os mesmos via Banco de Emprego de outras instituições e Prefeitura, de
oportunidades de emprego, cursos e capacitações.
Eventos realizados com os assistidos
 No mês de maio foi realizado o Mês da Família com ciclo de palestras com tema:
Saúde da Família, com participação de médicos, psicólogos e terapeuta;
 Exposição dos trabalhos realizados pelos assistidos no final de cada bimestre;
 Visitas a Arcelor Mittal, AMARIV;
 Implantação do Projeto Mochila Literária;
 Participação do Evento Ação Social no ABL, com oficinas de artes;
 Participação no Projeto Interação com diversas oficinas e atividades de lazer;
 Palestra com Técnicos do Centro de Zoonoses da PMV;
 Passeio ao Clube da Rede Gazeta com atendidos de ambas as unidades;
 Apresentação Teatral da Guarda Municipal de Vitória;
 Apresentação do Coral da Instituição, Unidade Forte de São João, na abertura dos
musicais de Natal na 1ª Igreja Presbiteriana de Vitória;
 Comemoração de encerramento com entrega de brindes e lanche;
 Participação Dr. João Evangelista, parceiro da Rede Tribuna nas gravações do quadro
"Dr.João Responde";
 Gincanas.
Atividades desenvolvidas pelo Serviço Social
O Serviço Social procurou desenvolver suas ações mediante as metas propostas para o
referido ano no atendimento às famílias, às crianças e adolescentes, na captação e
estabelecimento de parcerias:
 Intervenção e orientação em grupos de crianças e adolescentes ou outras demandas;
 Orientação e supervisão aos estagiários de Serviço Social;
 Elaboração de documentos, relatórios, organização de documentação doa
atendidos;
 Articulação com as lideranças comunitárias, civis e públicas;
 Acompanhamento escolar das crianças e adolescentes atendidos;
 Debates sobre relacionamento interpessoal com os adolescentes e encaminhamento
ao mercado de trabalho;
 Visitas domiciliares e atendimento às famílias;
 Estabelecimento de parcerias com Instituições de ensino superior, órgãos públicos e
privados, comunidades atendidas e instituições de saúde visando à ampliação dos
parceiros e atendimento às crianças e adolescentes;
 Mediação com órgãos públicos ligados à defesa da criança e do adolescente;
 Reuniões com a equipe da rede socioassistencial de atendimento às crianças, com
estudo de casos e busca de soluções e parcerias;
 Reuniões de planejamento e administrativas com equipe de educadores, trazendo
pedagogos para palestras e orientações;
 Participação em reuniões do Conselho Diretor;
 Encaminhamentos para os órgãos da saúde;
 Encaminhamentos para psicólogo;
 Encaminhamentos para os programas de Adolescente Aprendiz.

Visitas
Pastorais: recebemos semanalmente o Evangelista Marcos José em ambas as unidades,
para trabalho espiritual com as crianças e adolescentes, visitas aos lares dos mesmos e
participação nas programações festivas e reuniões realizadas em ambas as unidades.
Recebemos e agradecemos as visitas dos Revs. Fábio Henrique e Marcus Nolasco.
Sociedade Civil: Recebemos o Dr. João Evangelista com palestra e orientações; dentista
por seis vezes na unidade Jaburu; estagiários do curso de Serviço Social das Faculdades
UNOPAR, UNITIMS e seus respectivos coordenadores; do curso de Psicologia da
Faculdade Salesiana de Vitória, também com coordenadores; do Curso de Nutrição da
UVV com respectivo Coordenador; de alunos do 1º ano do Ensino Médio do Darwin –
Unidade Cariacica; de agentes de Saúde da Prefeitura de Vitória; Equipe Técnica do
Projeto Terra; voluntários; representantes do Caps I de São Pedro; Assistentes Sociais do
CRAS e CREAS; lideranças comunitárias, pais e moradores dos bairros atendidos pela
instituição, agentes de saúde; representantes de outras ONGs; da Justiça Social (Tribunal
de Justiça); do COMASV; da Pedagoga Samira Haddad da Fundação Batista e Luara
(Projeto Ponte) nas Reuniões de Planejamento.
Capacitações
 Seminário Caminhos da Educação Integral
 2º Enconectar – Encontro do Terceiro Setor
Parcerias
Foram mantidas ou estabelecidas as seguintes parcerias:
 Distribuidora Aurora
 CDI – Comitê de Democratização da Informática
 Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Vitória - CONCAV
 Centro Salesiano do Menor – CESAM, Instituto Gênesis e CIEE, no encaminhamento dos
adolescentes para o programa Adolescente Aprendiz
 Cursos de Nutrição e Comunicação Social da UVV – Universidade de Vila Velha
 Curso de Psicologia da Faculdade Salesiana
 Curso de Serviço Social da Faculdade UNOPAR
 Curso de Serviço Social da Faculdade UNITIMS
 Centro de Referência e Assistência Social – CRAS da Prefeitura Municipal de Vitória
 Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS
 Centro de Referência da Juventude de Vitória - CRJ
 Unidades de Saúde - Forte São João e São Camilo
 Projeto Ponte
 Escolas Públicas - Municipais e Estaduais
 Instituições Filantrópicas da Grande Vitória
 ONG – Despertar para a Vida
 Justiça Social – do Tribunal de Justiça
 Projeto Terra
 Terceiro Setor Conectado
Origem e aplicação dos recursos e outras doações recebidas
Origens
Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória
Doações
Rendimentos financeiros
Isenção de contribuições sociais usufruídas
Total

162.417,81
22.629,24
148,86
33.254,44
218.450,35

Aplicação
Pessoal e encargos
Alimentos
Energia elétrica, água, gás, telefone e internet
Material didático e de expediente
Conservação e manutenção das instalações
Uniformes
Honorários do Contador
Locação de ônibus para atividades pedagógicas
Despesas com Cartório
Taxa com Corpo de Bombeiros
Despesas bancárias
Deficit do exercício
Total

179.894,28
13.824,10
11.490,22
2.471,88
2.497,01
3.621,00
11.309,00
600,00
669,19
100,04
323,98
(8.350,35)
218.450,35

Outras doações recebidas
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTIDADE

DOADOR

Alimentos Diversos

1530 kg

Distribuidora Aurora, Darwin Cariacica e
voluntário

Leite

96 litros

Darwin Cariacica

Doces em geral

Inhame, chuchu, beterraba,
abobrinha, laranja, maça,
banana (caixa de cada).
32 kg

Brinquedos/livros e revistas

475

Voluntários/Justiça Social

Espaço para a realização das
atividades recreativas do
passeio anual

01

Associação de Pessoal da Rede Gazeta

Calçados

110 pares de Crocs

Jardim Cultivando Vidas/SBB

Kits de higiene e beleza

110

SAF da IPB Vitória

Frutas e Verduras

Voluntário
Voluntário

Força de trabalho
Durante o ano de 2013, contamos com o apoio de:
 09 colaboradores (01 assistente social, 05 educadores e 03 no apoio operacional),
além daqueles que indiretamente estiveram contribuindo e participando com o
desenvolvimento dos trabalhos;
 14 estagiários (entre o 1º e 2º semestre) dos cursos de Psicologia, Nutrição e Serviço
Social, os quais contribuíram diretamente no atendimento e desenvolvimento de
atividades com as crianças e adolescentes assistidos.
Alimentação
Ao todo foram servidas nas duas unidades de atendimento cerca de 29.870 lanches e
refeições aos beneficiários do Instituto.
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