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REUNIÕES EM FAMÍLIA DO CHAVERIM GANHAM
NOVO FORMATO
 

No sábado, dia 7, foram feitas as reuniões anuais

de pais para que os profissionais

compartilhassem a evolução e situação de cada

participante com sua família.

 

O encontro aconteceu individualmente com

cada familiar para que assim pudessem ter uma

maior aproximação e dar foco individual ao

participante para depois, desenvolver-se melhor

em grupo.

 

O objetivo foi o entendimento das expectativas

diante das situações, trabalhar frustrações e

compreender tudo o que acontece com seu

familiar e evoluir habilidades.

 

 

EQUIPE E VOLUNTÁRIOS ADAPTAM OFICINAS A DISTÂNCIA PARA
OS PARTICIPANTES
 Em meio ao surto do Corona Vírus e os métodos de

isolamento para prevenção de todos, as oficinas

semanais adaptaram suas aulas para que nossos

usuários continuassem a participar das atividades.

 

Cada oficina prepara sua aula durante a semana de

uma forma diferente. Produzem vídeos, imagens e

até áudios parecidos com podcasts para os usuários

reproduzirem em suas casas.

 

A Oficina de Cultura e Música Judaica, preparou

vídeos com suas leituras e suas músicas. A Oficina de

Dança Israeli com passos da dança. A Oficina de

Artes com um mosaico. A Oficina Eu e a Psi com

vídeos e áudios explicativos sobre o vírus para

tranquilizar os participantes, dentre outras oficinas.
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USUÁRIOS MOSTRAM AS ATIVIDADES QUE FIZERAM
INDIVIDUALMENTE EM CASA

 

MONITORES FAZEM CONTATO COM PARTICIPANTES
DURANTE O ISOLAMENTO

 A equipe de monitores junto à supervisora

Andreia Souza adaptaram as atividades

socioculturais para que nossos usuários não

ficassem parados durante os finais de

semana.

 

Durante os dias de isolamento, cada

educador irá atender um pequeno número

de usuários por vídeo ou telefone no mesmo

horário das atividades anteriores.

 

O objetivo é manter um contato mesmo a

distância que é essencial para o

desenvolvimento contínuo dos participantes,

além de contribuir para a interação e quebra

da ansiedade causada pelo isolamento.

 

O último final de semana de março foi bem

produtivo para os participantes.

 

Os familiares compartilharam as atividades que os

usuários fizeram, em maior parte sozinhos para

contribuir com os afazeres e se distraírem.

 

Eles cortaram legumes para o almoço, fizeram suco

de laranja, arrumaram a mesa, arrumaram o quarto,

jogaram cartas e jogos de tabuleiro e até fizeram

ginástica em família.

 

É importante ressaltar a iniciativa e autonomia de

cada um e que mesmo na quarentena, fazem o dia

ser proveitoso.

@chaverim_amigos /grupochaverim

Imagem do vídeo do monitor Marcelo Rubens e

nosso usuário Daniel Beresin.

CONTINUE A AJUDAR O CHAVERIM!
Apesar destes momentos difíceis, continuamos a manter o Chaverim ativo e presente sempre. Foi

elaborado um importante   plano de trabalho de atenção, respeito e comunicação direta com todos os

nossos chanichim e seus familiares, pelos meios de comunicação: por telefone, WhatsApp, e-mail,

Facebook, Instagram e o Chaverim News. Neste sentido, temos um pedido especial a fazer: precisamos

contar com sua contribuição, para garantir o pagamento de nossos colaboradores e das obrigações 

que o trabalho exige para podermos manter vivo o Chaverim e a nossa responsabilidade 

com toda a família Chaverim. Juntos somos mais fortes!


