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Relatório Anual 2015
“Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de
Deus em Cristo Jesus para convosco” (I Tessalonicenses 5: 16-18)
Introdução
Com gratidão a Deus e ao apoio da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória - IPB
apresentamos o relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2015.
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.
Apresentação da Instituição
A Associação Presbiteriana de Ação Social - Instituto Sarça, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.966.632/0001-30, constituída sob a modalidade
de associação de caráter filantrópico sem fins lucrativos ou econômicos, fundada em
abril de 1994 pela Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória – IPB, associada vitalícia e
principal mantenedora, tem Estatutos constitutivos registrados no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas sob o número 14225, em 18/01/1999.
Possui títulos de:


Utilidade Pública Municipal conforme Lei 5.409, de 16/10/2001 do município de
Vitória;



Utilidade Pública Federal conforme publicação no Diário Oficial da União de
11/09/2002;



Entidade Beneficente de Assistência Social através da Portaria 126 da Secretária
Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
conforme publicação no Diário Oficial da União - DOU de 18/12/2015, referente
ao período de 15/05/2015 a 14/05/2020, na sequência de outras publicações em
01/04/2015 e 04/02/2009 referentes a renovações ininterruptas que vem ocorrendo
desde a primeira certificação em 15/05/2004.

Possui ainda inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social de Vitória –
COMASV e dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Vitória – CONCAV.
O Instituto Sarça tem por finalidade promover e defender os direitos de crianças,
adolescentes e outras pessoas necessitadas, proporcionando-lhes oportunidades e
facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento e o bem-estar físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, sem distinção quanto à
raça, sexo, credo religioso ou convicção política.

Público atendido e atividades desenvolvidas
A Associação Presbiteriana de Ação Social - Instituto Sarça presta Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Serviços de Proteção Social Básica
conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais definidas pelo Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS através da Resolução 109 de 11/11/2009.
Os serviços são prestados nas unidades localizadas no Forte de São João e Jaburu,
ambas no município de Vitória, e destinam-se a crianças e adolescentes na faixa etária
de 05 a 14 anos e são desenvolvidas conforme projeto político-pedagógico e
institucional norteado pelo Projeto Educreart, cujo objetivo é contribuir para o
fortalecimento de vínculos, através de ações ludicopedagógicas visando o sucesso
escolar, a formação integral da criança e do adolescente através dos eixos temáticos.
Em 2014 foram desenvolvidos os seguintes eixos temáticos de acordo com Planejamento
Pedagógico:
 Fazer, Aprender e Brincar
 Quem sou eu? O que quero ser?
 A Arte de fazer Arte
 Mãos a Obra.
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: leitura, artes, música, teatro, informática,
evangelismo, atividades recreativas, culturais e de lazer, coordenação diária e passeios.
Os quadros abaixo sintetizam o número de atendidos por Unidade ao longo do ano de
2015:
Jaburu

Forte de São João

Número de atendidos no início das atividades em 02/2015

46

94

Evasões ao longo do ano

17

23

Matrículas ao longo do ano

09

11

Número de atendidos no final das atividades em 12/2015

38

82

A frequência às atividades é controlada pelos Educadores Sociais e as evasões são
monitoradas e acompanhadas pela Assistente Social através de visitas domiciliares,
sendo identificadas as seguintes causas:
Jaburu

Forte de São João

Abandono das atividades

6

12

Mudança de domicílio

6

3

Atividade escolar em período integral

5

2

A pedido da família

3

Ingresso no programa Adolescente Aprendiz

1

Atividade em outra instituição

2

Ao longo do ano 55 crianças e adolescentes participaram de atividades na unidade do
Jaburu e 105 na unidade do Forte de São João.

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:
 Dia Internacional da Mulher
 Bazar
 Programação Dia das Mães
 Evento Dia dos Pais
 Mês da Família com palestras todas as 6ªs feiras do mês
 Palestra Outubro Rosa - AFECC
 Informação de direitos e encaminhamentos
 Divulgação entre os mesmos via Banco de Emprego de outras instituições e
Prefeitura, oportunidades de emprego, cursos e capacitações.
 Reuniões de pais e responsáveis nas unidades do Forte São João e Jaburu: em
todas as reuniões foram debatidos temas educativos relacionados à família e à
criança/adolescente, funcionando também estas reuniões como Grupo de
Vivência.
Eventos realizados com os assistidos













Entrega de mochilas com kit de materiais escolares
Programação de Páscoa
Programação do Dia da Criança
Café da manhã e da tarde (semestral) com atendidos e Rev. Fábio Henrique
Comemoração dos aniversariantes do semestre
Evento do Dia do Estudante com apresentação do Coral do Instituto Sarça na
ACACCI
Oficina com o Centro de Controle de Zoonoses
Exposição dos trabalhos realizados pelos assistidos no final de cada bimestre
Palestra com a artista plástica Ângela Gomes
Passeio Anual na Associação Gazeta de Pessoal - AGP
Apresentação da Cantata Natal na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória - IPB e
Comunidade do Forte de São João
Encerramento das atividades com 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, objetivando
empoderar os mesmos, no sentido emancipatório, além do enfrentamento às questões
de vulnerabilidade social, captação e estabelecimento de parcerias:
 Intervenção e orientação com grupos de crianças e adolescentes ou outras
demandas
 Orientação e supervisão aos estagiários de Serviço Social
 Elaboração de documentos, relatórios e organização de documentação dos
atendidos
 Articulação com as lideranças comunitárias, civis e públicas






















Participação evento “A Educação Social e os Desafios da Sociedade
Contemporânea” – Grupo 3º Setor Conectado do Parque da Vale
Participação no 6º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais
Participação na IX Conferência Municipal de Assistência Social
Participação na XI Conferência Estadual de Assistência Social
Participação do 4º ENCONECTAR na Igreja Batista Praia do Canto
Ações Educativas do SESC
Mini Ação Global Morro do Jaburu
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 e reuniões 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 sócio assistencial de atendimento às crianças,
com estudo de casos e busca de soluções e parcerias
Reuniões de planejamento e administrativas com equipe de educadores
Encaminhamento ao Ministério Público
Encaminhamentos para os órgãos da saúde pública e privada (incluindo
funcionários)
Encaminhamentos para psicólogo
Encaminhamentos para os programas de Adolescente Aprendiz
Capacitação sobre crack, álcool e outras drogas com enfoque biológico,
psicológico, social e político na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

Visitas
Pastorais: Recebemos as visitas dos pastores da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória IPB: Reverendos Jailto, Fábio Henrique e Gláucio nas programações ao longo do ano
bem como na ministração do evangelismo, das irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina
– SAF da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória - IPB e da equipe de produção da Luz
para o Caminho – LPC para a geração de material para o programa Cada Dia Vitória.
Sociedade Civil: de doadores e voluntários, equipe técnica do CRAS e do Mesa Brasil,
Defensoria Pública, Coordenadoras dos Cursos de Serviço Social da EMESCAM e de
Psicologia da Faculdade Salesiana, da artista plástica Ângela Gomes, de antigos
estagiários, Rede Tribuna, lideranças comunitárias, pais e moradores dos bairros
atendidos pela instituição.
Parcerias
Foram mantidas as seguintes parcerias:











Programa Mesa Brasil - SESC
CDI – Comitê de Democratização da Informática
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 EMESCAM
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 Consolação








Escolas Públicas - Municipais e Estaduais
ONG – Despertar para a Vida
AJUDES
Projeto Terra
Terceiro Setor Conectado
Sociedade Bíblica Brasileira - SBB

Origem e aplicação dos recursos e outras doações recebidas
Origens
Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória - IPB
Doações
Isenção de contribuições sociais usufruídas
Rendimentos financeiros
Total

180.343,86
22.744,82
37.716,20
48,35
240.853,23

Aplicação
Pessoal e encargos
Honorários Contador
Alimentos
Energia elétrica, água, gás, telefone e internet
Material didático e de expediente
Outros
Total

200.825,26
10.527,00
11.026,23
7.083,46
7.212,19
9.174,62
245.848,76

Outras doações recebidas
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTIDADE

DOADOR
Programa Mesa Brasil - SESC,
ACACCI, SESI e pessoas físicas

Violinos
Mochilas com material escolar
Sacola surpresa para o Dia das Crianças
Lembrança de encerramento de ano

3.845 Kg + 20 cestas
básicas
05 unidades
130 unidades
120 unidades
120 unidades

Brinquedos, roupas e calçados

1.838 itens

Voluntários e funcionários do
Setor de Cadastro da Unimed

Espaço para a realização das atividades
recreativas do passeio anual

01

Associação Gazeta de Pessoal

Cereais diversos, frutas, verduras e ovos

Irmãos da Primeira Igreja
Presbiteriana de Vitória - IPB

Força de trabalho
Durante o ano de 2015, contamos com o apoio de:




10 colaboradores (01 assistente social, 06 educadores e 03 no apoio operacional),
além daqueles que indiretamente estiveram contribuindo e participando com o
desenvolvimento dos trabalhos;
05 estagiários (1º e 2º semestre) dos cursos de Psicologia e Serviço Social, os quais
contribuíram diretamente no atendimento e desenvolvimento de atividades com
as crianças e adolescentes assistidos.

Alimentação
Ao todo foram servidos nas duas unidades de atendimento, 29.056 lanches ou refeições
aos assistidos e força de trabalho. No auxílio ao preparo das refeições servidas contamos
com doações de alimentos através do Programa Mesa Brasil - SESC, Primeira Igreja
Presbiteriana de Vitória – IPB e voluntários da sociedade civil.
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