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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
psicossocial, para que sejam
protagonistas de seu processo de
desenvolvimento, visando à
sociabilização, inclusão social e
exercício de sua cidadania.

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 a indiferença da pessoa com
deficiência intelectual e/ou psicossocial e de suas
famílias, para uma vida sociocultural ativa.

VISÃO
Ser referência no atendimento à pessoa com
deficiência intelectual e/ou psicossocial para
promover sua inclusão social.



PRESIDENTE

VICE-  
PRESIDENTE

TESOUREIRO

SECRETÁRIO 
GERAL

JACQUES EUGENE 
LUCIEN R .  COHEN

LIL IANA DANIELA 
ALBALÁ

MARCOS B IEN

PATRICIA WEISSMAN

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

VALDE GHERTMAN

CONSELHO FISCAL
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ESTER  ROSENBERG 
TARANDACH 

ANDRE LUIZ  NAVES 
S ILVA FERRAZ

CONSELHO CONSULTIVO
Mandato por prazo indeterminado

(Presidente do Conselho)

CLARA REGINA 
RAPPAPORT

DANIEL  LEON 
B IALSKI

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

ENTIDADE PROMOTORA DE DIREITOS HUMANOS  Nº 915.622/2017



O Grupo Chaverim, criado em 1995 com foco na pessoa com
deficiência intelectual, num programa de sociabilização,
possibilitando o convívio sociocultural, 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, com a missão de romper a exclusão e
indiferença à pessoa com deficiência intelectual e de sua família,
para uma vida inclusiva. São elas desenvolvidas em grupos, aos finais
de semana, como teatros, cinemas, parques e outras experiências que
possam ser significativas  exercendo seu protagonismo, como autos
defensores das suas causas no exercício de cidadania.

Em 1999 iniciaram-se as atividades socioeducativas, que denominamos
Oficinas, estruturadas em pequenos grupos com focos específicos de
vivência e aprendizado não formal.
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Os programas do Chaverim facilitam que cada usuário dentro da sua
singularidade explore habilidades, descubram seus interesses e
necessidades comuns, promovendo o desenvolvimento social, cognitivo
e habilidades socioculturais, visando maior autonomia, independência,
interação e formação de vínculos. A metodologia do trabalho está
apoiada na tríade: usuário, família e sociedade numa visão
biopsicossocial. 
       
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 mesmos projetos e do projeto “Arte
Inclusiva” com parte dos recursos já captados, ambos visam a
integração e a inclusão com jovens em situação de vulnerabilidade
social. Em 2017 a Organização foi cadastrada como Entidade de
Defesa de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. 

HISTÓRICO



Em 2009 o Chaverim ampliou suas ações frente a uma nova demanda
de pessoas com dificuldades no convívio social, e desta forma seu
usuário passou a ser Pessoa com Deficiência tanto intelectual como
psicossocial. 

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 reorganizadas frente ao isolamento dos usuários/ famílias, que
perderam contato com os seus amigos, monitores, com 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 a
manutenção da sociabilização. Diante desta realidade criamos
alternativas para atender as demandas e interesses dos usuários, sua
capacitação para o uso da tecnologia e pudemos contar com o apoio
de familiares para favorecer presença do usuário nas atividades.  

HISTÓRICO



Oferecemos aos 42 usuários 98 atividades e 73 oficinas, ambas
remotas totalizando 2961 atendimentos, mantendo vínculos com a
participação de usuários e familiares, e cerca de 130 familiares
envolvidos.

Em 2021, foi mantida a proposta com atividades remotas, tanto
socioculturais e de lazer como as oficinas, solidificando a estrutura do
trabalho mediante aos interesses e necessidades dos usuários frente a
sua demanda, bem como apresentando novos repertórios, não só em
relação à tecnologia, mas também as dificuldades de permanecerem
e o seu cansaço frente a tela.  Reforçando a premissa da
independência e do protagonismo dos usuários, foi dado ênfase as
suas opções, necessidades e interesses além de trazer conteúdos
novos que viessem a ampliar seus conhecimentos, manutenção de suas
habilidades, na diversificação das atividades, estruturando o
atendimento desde o individual, em pequenos grupos ao coletivo,
dando sentido ao seu pertencimento ao Grupo Chaverim.

HISTÓRICO



Jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual e/ou psicossocial
e suas famílias em situação de vulnerabilidade biopsicossocial,
favorecendo a sociabilização e rompendo a exclusão social para sua
inclusão na sociedade.

PÚBLICO-ALVO

ADOTAMOS OS TERMOS
Usuário de acordo com a legislação com foco tanto para a pessoa com
deficiência intelectual como para a pessoa com deficiência psicossocial, 
Família e/ou sistema familiar do qual o usuário faz parte,
Comunidade: local do pertencimento do usuário/família,
Sociedade: conjunto de organizações sociais, equipamentos comunitários
públicos e privados.
Atividades sejam elas socioculturais, de lazer e esportivas como as
oficinas 



Jovens, adultos e idosos, com deficiência
intelectual e/ou psicossocial 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
intelectual e/ou psicossocial 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;

Sensibilizar a comunidade a eliminação das
barreiras garantindo a acessibilidade dos usuários
em sua singularidade;

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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Desde 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 acontecendo na
casa de cada usuário, voluntário e
colaborador.

LOCAL E INFRAESTRUTURA
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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, assim que for possível retomar
as atividades presenciais, 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,
seguindo os protocolos do Chaverim e do
Clube.



Manutenção do trabalho e atividades de
forma remota devido a Pandemia do
COVID-19. 

CENÁRIO

O tema central abordado com os usuários em
todos os programas do Chaverim foi: 

Sociabilização: cuidado consigo, com o outro e
com o mundo, desenvolvendo seu protagonismo e
autonomia.

O trabalho foi desenvolvido de modo integrado
aos programas do Chaverim num planejamento
sistêmico com a nova equipe formada em 2020 e
integrando os usuários, familiares, comunidades e
a sociedade nas diversas instâncias.

Neste documento avaliamos as metas
institucionais, os planejamentos de cada
programa que permeiam as ações seja:
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TEMA CENTRAL

Relacionamento com Família

Atividades Socioculturais e de lazer

Interação com a comunidade e a sociedade

Oficinas Socioculturais



Os novos projetos que foram construídos em 2021 tiveram
como base o planejamento global e operacionalizadas nas
suas áreas, assegurando a visão do todo do Chaverim e foram
avaliados individualmente de acordo com seu
desenvolvimento. São eles: 

Minha Caixa Meu Mundo O que posso
fazer?

Aprendendo a 
construir juntos

Chaverim no Mundo Tecnológico
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O Chaverim acredita que a práxis inclusiva
possibilita o desenvolvimento, sensibilização
e mobilização de seus atores nos seus
diferentes papéis como agente de
transformação para uma sociedade que
respeita a diversidade e a singularidade. 

OBJETIVO GERAL 
INSTITUCIONAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 1. Garantir a qualidade:

- trabalho técnico fortalecendo a equipe/
voluntários nos conhecimentos referentes a
área de atuação

- sustentabilidade técnica e financeira de
acordo com plano de trabalho

a) Promover capacitação continuada dos
colaboradores e voluntários que atuam
diretamente com o usuário e seus
familiares.

b) Aumentar em 50% a carga horária da
supervisão semanal de monitores.

c) Criar um curso de 20h de educação
continuada para os colaboradores e
voluntários (10 encontros de 2h/m).

d) Desenvolver programa de captação de
recursos.

e) Novos Projetos (mencionados acima).



Fidelizar associados 70% até dez/21
Campanhas pontuais até dez/21. 

Administrativo financeira;
Comunicação e marketing;
Planejamento Futuro / Ação (desde
nov./20);
Voluntariado;
Técnica (desde nov./20).

Sociais;
Oficinas;
Pontuais;

Novo voluntário (foco 30 a 50 anos)
Jovem voluntário/ movimentos juvenis
(de 13 a 18 anos).

f) Associados

 - Efetivar 2 campanhas de captação de
recursos.

g) 20% de casos novos (10) usuários de
forma remota independentemente da
localização de sua residência.

h) Manutenção da participação nos grupos
de trabalho ou estudo ampliando a
participação da equipe (2 representantes
por grupo).

i) Lançar a publicação comemorativa Rota
da Amizade 25 anos do Chaverim-
20/julho/21 Dia do Amigo.

j) Projeto Documentário Chaverim na
Pandemia – remoto - dez/21.

k) Criação de comissões de trabalho: 

l) Fidelizar voluntários pertencentes ao
Chaverim:

m) Desenvolvimento dos programas:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Coordenações de área criem sinergia
entre os programas para o
aprimoramento da metodologia de
trabalho.

Revisão e elaboração de instrumentos 
Participação em Fóruns e espaços
coletivos

Realizar reuniões periódicas para
garantir engajamento

2. Garantir a ampliação da capacidade de
atendimento. 

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

4. Fortalecer o Conselho Consultivo



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 
2021

O Chaverim manteve o 
atendimento a 42 usuários e 

seus familiares ou 
responsáveis, perfazendo uma 

média de 150 pessoas.
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RECURSOS HUMANOS
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Equipe Administrativa

1 Gestor
1 Coordenador de atendimento familiar
1 Coordenador 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 Jornalismo
1 Assistente administrativo 

Voluntários*

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

*Alguns voluntários se
dedicam a diferentes ações



Formada pela diretoria do Chaverim e
convidados, para análise do contexto
institucional, acompanhamento do
planejamento estratégico e aprovação de
projetos, reuniu-se semanalmente para a
execução do trabalho.

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

COMISSÃO EXECUTIVA

Formada por voluntários, membros do
conselho com expertise na área e a
gestora com o objetivo de conceituar as
funções, subsidiar a equipe para aprimorar
a qualidade do trabalho, acompanhar e
avaliar o desenvolvimento do papel dos
profissionais e voluntários, reuniu-se
semanalmente para as reflexões e para a
elaboração do curso oferecido aos
colaboradores e voluntários. Reunião
Semanais

COMISSÃO TÉCNICA 

Formada por membros do conselho e
gestora refletir sobre o trabalho do
Chaverim planejando a médio/ longo
prazo sua vitalidade bem como
planejamento de evento de captação de
recursos. Reuniu-se semanalmente para
discussão e planejamento de um evento de
captação de recursos em 2022 precedido
pela Live no dia de doar.

COMISSÃO DE 
PLANEJAMENTO



COMISSÃO 
ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRO
Formada por membros da diretoria e
conselho com expertise na área e gestora
para planejar estrategicamente a médio e
longo prazo; supervisionar o departamento
financeiro e subsidiar o plano de captação
de recursos. Iniciou os encontros para
formação da comissão em novembro com
reuniões de acordo com as necessidades.

Formada por conselheiros advogados e
gestora para atender as demandas legais
do Chaverim seja em nível trabalhista, 3º
setor e orientação ao usuário/família. As
reuniões são agendadas de acordo com a
demanda.

Formada por membros do conselho e
voluntários, gestora e   colaborador
jornalista com o objetivo de inovar e
planejar a área de comunicação e
marketing; organizar ações para o público
externo como “Lives”, palestras e outros
eventos que tragam visibilidade.  As
reuniões são semanais para
acompanhamento da comunicação e
análise das estratégias e resultados
alcançados

COMISSÃO DE 
COMUNICAÇÃO

COMISSÃO DE 
LEGALIDADE
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TRABALHO TÉCNICO
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A proposta de trabalho abrangeu os três programas com o foco nos
Usuários e suas Famílias e a Sociedade, para garantir o alcance
dos objetivos institucionais. São eles:

Atividades Socioculturais Esportivas e de Lazer

Oficinas Socioculturais 
Atendimento à Família

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 e a
sociedade permeiam as ações, esclarecendo,
informando criando estratégias conjuntas para
garantir a eles, e a sociedade todos os níveis de
acessibilidade. 

Em 2021 persistiu a preocupação de manter
usuários e familiares ativos com as atividades
remotas de forma a amenizar os riscos do
isolamento e de suas vulnerabilidades, garantindo
a sua participação e fortalecimento de vínculos
com o Chaverim, seja com os seus amigos,
colaboradores técnicos englobando os monitore,
voluntários das oficinas.

Além da estrutura das programações, foram
desenvolvidos os projetos “Minha caixa, Meu
mundo” e “Chaverim no mundo tecnológico”
com objetivo de garantir a efetiva participação
dos usuários e a manutenção da qualidade de
trabalho das equipes de colaboradores e
voluntários, detalhados a seguir:



MINHA CAIXA, MEU MUNDO



Visando acolher os usuários e estimulá-los na participação
remota tanto nas oficinas quantos nas atividades
socioculturais, foi elaborado o projeto “Minha caixa, Meu
mundo”, contendo diversos materiais como quebra cabeça
personalizado, cartões coloridos, massa de modelar, cola,
palito de sorvete, entre outros específicos para cada oficina.

MINHA CAIXA, MEU  MUNDO
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Propiciar o desenvolvimento do  seu potencial e habilidades,
gerando satisfação quanto ao seu pertencimento, favorecendo o
reconhecimento da  sua autoestima e da sensação bem-estar dos
usuários

Desenvolver habilidades motoras e cognitivas e de sociabilização
através de vivências criativas.

OBJETIVOS



PERIODICIDADE

30

As caixas foram personalizadas de
acordo com:

Nas atividades e oficinas foram
trabalhados os acordos com os 
 usuários:

- Processo de capacitação para o uso:

- a inscrição dos usuários nas oficinas de
interesse,  além de material para as
atividades socioculturais e de lazer

- informes sobre a importância do cuidado
e uso materiais (orientação aos usuários e
familiares)

- A importância do cuidado em relação ao
uso dos materiais dada tanto pelos
monitores como pelas voluntárias;

- Que o material das caixas é para o uso
nas atividades;

- O cuidado do material na  residência
 guardadas em local seguro 
 fácil acesso para os Usuários.   
 

Envio de uma caixa no semestre com
avaliação de necessidade de exposição de
material.

METODOLOGIA
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 O uso do material trouxe como
resultados: 

- Motivação dos usuários,  profissionais e
voluntários frente a oportunidade dos
materiais;

- Diversificação de atividades e oficinas
com material solicitado;

- Facilitação da comunicação e avaliação
de atividades através dos cartões com
emojis e cores;

-Aumento da frequência nas oficinas e
atividades devido mobilização com os
materiais;

- Com o instrumento há maior participação
espontânea dos usuários.

- As sextas-feiras, os usuários foram
informados quais os materiais que seriam
usados nas diferentes atividades do final
de semana, facilitando a organização.

AVALIAÇÃO E 
RESULTADOS



CHAVERIM NO MUNDO 
TECNOLÓGICO



PROJETO CHAVERIM NO MUNDO 
TECNOLÓGICO
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Objetivo

Aprimorar e manter atualizada tecnologia da informação em todas
as áreas de trabalho no Chaverim envolvendo usuário, família,
equipe técnica - administrativo, voluntários, diretoria, entre outros.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se aproprie da tecnologia como forma
de comunicação para inclusão social
tanto no Chaverim quanto no seu
cotidiano.

 1. USUÁRIO:

Metas

a) Que sua aprendizagem o capacite para
o uso da tecnologia de forma
independente e autônoma dentro de suas
condições.

b) Estimular o protagonismo do usuário
ampliando sua rede de relacionamentos.

Passe a ser um colaborador e facilitador
para a inclusão do usuário.

 2. FAMÍLIA:

Metas

a) Que tenha um processo de
aprendizagem capaz de dar suporte ao
usuário nas suas necessidades.
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Aprimorar o conhecimento para o uso
dos diversos recursos disponíveis.

 3. EQUIPE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

Metas

a) Racionalizar e otimizar as ações do
Chaverim favorecendo acesso imediato a
todos os conteúdos.

b) Contratação de um especialista em
tecnologia da informação para adequação
a LGPD.

Aprimorar o conhecimento para o uso

 4. VOLUNTARIADO E DIRETORIA:

Metas

a) Que sua aprendizagem o capacite para
o uso da tecnologia de acordo com seu
papel.

 5. SOCIEDADE:

Utilizar os recursos de acessibilidade aos
meios de comunicação. 

Metas

a) Ampliar a comunicação do Chaverim e
sensibilizar o ingresso de novos usuários.

b) Criação da biblioteca virtual do
Chaverim.
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c) Tornar os meios de comunicação
acessíveis.

 6. REDE DIGITAL:

Metas

a) Consultoria para implantação de
programa para armazenamento de
conteúdo na nuvem (Google) de forma
independente.

METODOLOGIA

O Projeto foi adaptado de acordo com a
necessidade dos Usuários e da dinâmica
organizacional do Chaverim:



1 - USUÁRIOS

21

Foi realizada intervenção por parte da equipe capacitando os
usuários para o uso das ferramentas como zoom e WhatsApp.
 
Foi avaliado que não era necessária a criação de oficinas
específicas pois o atendimento foi individualizado, uma vez que
estão saturados de atividades online.

Os usuários que receberam o tablet emprestado do Chaverim
tiveram orientação para a utilização através de um link direto para
as atividades facilitando o uso e possibilitando autonomia e
independência para os chanichim (participantes). 

2 - FAMÍLIAS

Foram orientadas de acordo com a necessidade de cada uma. Foi
avaliado que não era necessário o agendamento de encontros
extras devido ao cansaço e de estarem sobrecarregadas.



3 - EQUIPE

21

A equipe está utilizando o Google Drive para compartilhamento de
arquivos durante o trabalho remoto.

Foi realizada uma capacitação durante a reunião de equipe para
utilização do Zoom, bem como compartilhado um tutorial para
toda a equipe.

Foi iniciado também a implementação do site Asana em dezembro
para facilitar a comunicação e gestão do conteúdo com previsão
do início do uso em janeiro/22, de forma gradativa, em todas
áreas e na Organização como um todo. 

4 - VOLUNTÁRIOS
Os voluntários de oficinas foram orientados de acordo com as
necessidades de cada grupo.



5 - DIVULGAÇÃO

21

Para a divulgação de nossas ações nas redes sociais passou a ser
incluída a acessibilidade com a descrição de imagem, tamanho
das fontes e vídeos orientativos. No site também foram realizadas
com a mudança de tamanho da fonte e cores para facilitar a
visualização.

6 - PARTICIPAÇÃO

Participação nas redes sociais gerou interesse e efetivaçãode duas
novas voluntárias.

A Biblioteca virtual está em implantação, necessitando de com a
organização dos materiais e vídeos.

7 - REDE DIGITAL
O Google drive está sendo utilizado no cotidiano pela equipe.



ATENDIMENTOS 
EM 2021

40

4954 

totais

Soma das atividades 
socioculturais, esportivas e de 
lazer, oficinas socioculturais e 
atendimento aos familiares.
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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 projetos pontuais de vida do
usuário/família, visando sua participação, integração e inclusão social.

PROGRAMAS

RELACIONAMENTO COM FAMÍLIA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

Metas

a) Construir Projetos Pontuais em conjunto
usuário e o sistema familiar, de acordo com
as necessidades.

b) Desenvolver o papel de agente de
transformação social na construção de uma
sociedade mais justa e inclusiva.

c) Trabalhar com as famílias suas
demandas temáticas – Estabelecer
prioridades e realizar reuniões (coletivas
e/ou pequenos grupos) – bimestral.

d) Instrumentalizar os usuários/famílias em
relação a seus direitos e deveres –
autodefensoria- para exercício da
cidadania.

e) Mobilizar à família para uso dos
equipamentos comunitários seja para
saúde, educação e lazer.

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

a) Analisar as demandas e mapeamento da
rede.

b) Seguimento e avaliação do
encaminhamento para trabalho integrado.

Os objetivos e metas foram norteadores do
trabalho desenvolvido. A contratação de
uma Assistente Social para coordenar o
programa fortaleceu a criação de vínculos
com usuários e seus familiares,
desenvolvendo o papel de agente de
transformação social que lhes cabe.

O atendimento foi 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 psicossocial.

Os recortes das situações foram
relacionados a orientação quanto aos
direitos da pessoa com deficiência,
questões socioeconômicas agravadas
principalmente por conta da pandemia,
envelhecimento dos pais e
responsabilidades de irmãos e parentes
próximos.

 3. Encaminhar aos serviços de referência
públicos/ privados e de acesso aos direitos.
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Durante o ano de 2021 o trabalho
permaneceu de forma remota utilizando os
recursos disponíveis como chamada de
vídeo e de voz e troca de mensagens
escritas possibilitando o acolhimento e
ação com parceiros e recursos
comunitários.

A manutenção do trabalho remoto trouxe
novas formas de contato e formação de
vínculos. O grupo de WhatsApp com os
usuários chamado de “informações e
trocas” incentiva o contato entre todos,
interações mesmo em dias que não tem
atividades dirigidas.

As Demandas evidenciadas em atividades,
oficinas ou até mesmo por troca de
mensagens foram trabalhadas nas reuniões
técnicas para elaboração da estratégia de
trabalho com a família e/ou usuário com a  
intervenção interna ou como
encaminhamento aos equipamentos e
serviços comunitários,  quando necessário.

  Palestras com foco nas famílias:

Neste universo de acordo com as
demandas foram desenvolvidos:

 - Dr. Raymond Rosemberg, psiquiatra
com o tema: “O que nos diriam nos anos
40”, refletindo as situações da quarentena
com as restrições e como lidar com isso.

- Dr. André Naves, promotor público  com
o tema  “Direitos da Pessoa com
Deficiência e suas Famílias”

- Denis Rappaport especialista na área
financeira, abordando o tema
“Planejamento Financeiro: pensando no
envelhecimento da família e do usuário”.



PROJETO “O QUE POSSO 
FAZER” 
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As três palestras tiveram avaliação positiva por parte dos familiares e
convidados, incluindo a equipe técnica. A média de presença foi de 25
pessoas que puderam tirar suas dúvidas e discutir com os palestrantes.

PROJETO “O QUE POSSO FAZER” 

Em parceria com o Projeto Irmãos, foi criado o Projeto O que posso fazer?
Com o objetivo de da sensibilização e mobilização para a aproximação
dos irmãos dos usuários, familiares próximos, para despertar o interesse
sobre a importância desta relação suas necessidades e consequências. 

O referencial é o envelhecimento e finitude de seus pais (sendo que
alguns são órfãos ou tem um dos membros do casal vivos), a necessidade
de acolhimento e fortalecimento das relações e a formação de vínculos. 
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OBJETIVOS 
Trabalhar as relações entre “irmãos” e
familiares próximos, fortalecer o sentimento
de pertencimento e identificar seus papeis
no círculo familiar e na sociedade.

Usaremos o termo “irmãos” de maneira
ampla incluindo o usuário, os próprios irmãos
e/ou familiares próximos (primos, tios) que
tiverem interesse no projeto.

Impacto

a) Os irmãos passem a identificar o seu
papel junto aos usuários no contexto
familiar.

 1. Promover encontros de forma continuada,
estimular o protagonismo entre os Irmãos em
seu processo de integração à família como
corresponsáveis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
E IMPACTO

Usuários (inclusive filhos únicos)
Irmãos 
Círculo familiar próximo (pais, primos,
tios, outros)

PÚBLICO ALVO
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METODOLOGIA

Promovendo encontros de forma continuada, estimulando o
protagonismo entre os “IRMÃOS” em seu processo de integração à
família como corresponsáveis.

Acolhimento e levantamento de questões acerca do envelhecimento.

Criar espaços de diálogo na relação entre irmãos.

A participação do usuário em atividades conjuntas com os irmãos

Os primeiros 6 meses de trabalho tiveram por objetivo acolhimento entre
os irmãos, identificando as demandas como subsídios para a construção
de um projeto que será integrado com a dinâmica técnica do Chaverim.

FRENTE DE ATUAÇÃO
Usuário - Possibilidade de trabalhar o fortalecimento de vínculos na
continuidade do processo de desenvolvimento, autonomia e inclusão
aproximando-os nas relações familiares;

Chaverim - Potencializar o grupo através da expertise do Chaverim e
com assessoria inicial do Projeto Irmãos para promoção da inclusão
na sociedade;

Família / IRMÃOS – Criar espaço de diálogo na relação entre
irmãos, tios, primos, familiares próximos.
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O pré projeto teve duração de 
6 meses.

DURAÇÃO

Até 25 pessoas

CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO

6 reuniões, sendo uma por mês

PERIODICIDADE

Reconhecimento da 
importância da formação de 

vínculos entre irmãos e o 
interesse na discussão de 

temas transversais a temática.   

AVALIAÇÃO



As reuniões de planejamento e construção do projeto iniciaram em julho,
formando um grupo de trabalho com a gestora e a coordenadora do
Programa Relacionamento com Famílias, (que estará à frente do projeto,)
e a assessoria do Projeto Irmãos que possui esta expertise (por 6 meses).

Este período foi estruturado 
- Convite aos familiares, usuários, irmãos, primos e tios para a
apresentação do Projeto 

- Encontros: Foram realizados 3 encontros virtuais:

23/setembro
Objetivo: apresentação do projeto e compartilhamento de ideias. O
retorno foi positivo, havendo interesse da continuidade do grupo e 
 inclusive de familiares que não puderam estar na data da reunião e
receberam a gravação. Presença  24 familiares).

25/outubro
Objetivo: sensibilizar através de uma dinâmica com um objeto levado por
eles compartilhando experiências. Presença 16 familiares
 
29/novembro
Com a participação da psicóloga Sandra Rosemberg duscitindo questões
sobre a preocupação com o futuro deles e de seus irmãos.. Presença 11
familiares
 
Os encontros foram produtivos e proporcionaram um espaço seguro para
que angustias e preocupações fossem compartilhadas com pessoas que
vivem o mesmo contexto. A troca de experiência pode oferecer
acolhimento aos que precisam cuidar diretamente dos irmão e
informações para os que tem em mente essa preocupação.

O projeto terá continuidade no próximo ano com reuniões esporádicas
para não sobrecarregar os irmãos. As reuniões serão mantidas online no
primeiro momento pois alguns dos familiares residem fora de São Paulo e
terão a oportunidade de participar.
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O trabalho foi registrado nos prontuários a
cada atendimento e são avaliados com os
instrumentos anexos que subsidiam o
trabalho da equipe de coordenadores. 

O Relacionamento com a Família foi
avaliado como eficaz durante a
pandêmica, pela manutenção de vínculos
não só com os colaboradores, mas também
com a organização, a oportunidade de
trabalhar pontualmente com as famílias,
acolher e encaminhar demandas, além de
identificar necessidades de trabalhar como
com o envelhecimento dos usuários e seus
familiares e a queda no poder aquisitivo
impactando diretamente as famílias.
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RECURSOS HUMANOS

1 Gestor 
1 Coordenador
1 Assistente  Administrativo
1 Administrativo Financeiro
1 estagiaria de Jornalismo

AVALIAÇÃO 
RELACIONAMENTO 

COM A FAMÍLIA



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

Metas

a) Sensibilizar e incentivar a autonomia e o
protagonismo nas escolhas/participação
para transpor o conhecimento e ampliar a
sua realidade.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 2. Diversificar os temas e as técnicas
utilizadas considerando os interesses,
habilidades, potencialidades e as
necessidades dos usuários.

Metas

a) Identificar alternativas inovadoras
voltadas ao protagonismo, bem estar e
lazer. 
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 3. Romper a invisibilidade perante a
sociedade.

Desenvolver o protagonismo para se
reconhecer e se apropriar do contexto
comunitário ampliando suas vivências.

Desenvolver independência, autonomia
e o sentimento de pertencimento.

Intervenção com equipamentos
públicos e privados para sensibilização
e mobilização para a inclusão da
pessoa com deficiência intelectual/
dificuldades psicossociais. 

Quebra de preconceitos, paradigmas e
capacitismo, possibilitando a
apropriação do direito de exercer a
cidadania na sua comunidade e
equipamentos sociais.

Metas

a) Usuários:

b)  Sociedade:

Com a manutenção das atividades remotas
o vínculo dos usuários com monitores foi
facilitador para a participação nas
atividades. Foram desenvolvidas diferentes
estratégias para estimular a presença e
participação com intenção de incentivar e
desenvolver autonomia e o protagonismo
dos usuários e resgatar habilidades que
“perdidas” durante o período de
quarentena.



O distanciamento social necessário para conter a pandemia da COVID-19
trouxe desafios, entretanto aproximou usuários, familiares e monitores
uma vez que as atividades e reuniões ocorriam de suas casas e muitas
vezes exigiam apoio de algum familiar.

A equipe técnica passou a diversificar as metodologias e temáticas
abordadas para despertar interesse nos usuários. Foram utilizados jogos,
dinâmicas, músicas e discussões.
Àqueles que não conseguiram se manter em atividades coletivas
receberam contatos individuais.

O projeto “Minha Caixa, Meu Mundo”, forneceu materiais diversos para
enriquecer as dinâmicas. Foram desenvolvidos dois quebra cabeças (um
com o logotipo do Chaverim e um com bandeira), cartões coloridos
(verde, vermelho e amarelo), cartões com emoji (expressões), cartões
brancos, massa de modelar, giz de cera, e cola. O material foi entregue
tanto para usuários quanto para monitores para que todos tivessem o
mesmo material.

Os cartões coloridos, por exemplo facilitaram a avaliação de atividades,
os emojis, podiam traduzir o que sentiam durante as atividades.

No final do ano, com a proximidade da possibilidade de retomada
presencial das atividades, o foco do auto cuidado, convívio social e
respeito ao próximo.

Uma vez que não era possível estar em espaços coletivos, a forma de
interação com a sociedade foi através de convidados em atividades e a
divulgação das atividades através das redes sociais.
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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. A duração das atividades
depende das necessidades dos usuários e
do tema a ser trabalhado.

Instrumentos: vídeos, jogos,
apresentações (musicais/ teatro, filmes,
circo, baile, festas temáticas, show de
talentos, bingos, atividades físicas. etc.),
assembleias e rodas de conversas. 
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RECURSOS HUMANOS

1 Gestor 
1 Coordenador
11 Monitores 
1 Assistente administrativo 
1 Administrativo financeiro 
1 Estagiária de Jornalismo

METODOLOGIA



no usuário favorecendo a sua sociabilização e exercício da sua
cidadania, considerando sua participação e interesse; 

no desempenho dos profissionais;

comportamentos do usuário que suscitam pesquisa com ele ou com a
família, para entendimento da situação e possíveis intervenções.

As atividades são planejadas e avaliadas durante as reuniões semanais
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.

Em 2021 com o ingresso da nova coordenadora, e a possibilidade de
ampliação da carga horária de reunião de monitores com a inclusão dos
complementares foi realizado trabalho de reflexão com a equipe
incorporando a expertise de cada um ao planejamento de atividades, o
que veio a agregar mais conteúdo as atividades com aprofundamento no
planejamento de cada atividade. 

O Planejamento mensal proporcionou a possibilidade de participação de
convidados em atividades (dentista, dermatologista, medalhista
paraolímpico, diretor de Esportes da Hebraica, entre outros) abordando
temas de interesses dos usuários além de ampliar o conhecimento sobre o
Chaverim e o contato com a pessoa com deficiência intelectual e
psicossocial ao convidado. 

Além das atividades em grupos, trabalhada em diversas estratégias como
grupos pequenos, no coletivo, os atendimentos individuais foram um
grande aliado, possibilitando o contato com o usuário que não se
adaptou as atividades remotas ou mesmo àquele que precisava de uma
atenção diferenciada pela equipe.

A coordenação conta com supervisão quinzenal realizada por profissional
pertencente a Comissão Técnica da Organização.

INSTRUMENTOS DE 
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
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OFICINAS SOCIOCULTURAIS
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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. No
ano de 2021, não foi fixado o limite de
ingresso, de forma a favorecer novas
oportunidades aos usuários.

Ampliar e diversificar o repertório
comportamental;

Favorecer a utilização dos
conhecimentos na vida cotidiana;

Escolher e se responsabilizar por sua
participação nas oficinas.

 1. Usuários:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Metas

a) Manter e aprimorar as oficinas
atendendo às demandas dos usuários; 

b) Proporcionar 2 oficinas novas;
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As oficinas  em 2021 foram mantidas
remotamente. Para garantir a autonomia e
a possibilidade de escolha na participação
nas oficinas foi desenvolvido um vídeo
explicativo sobre cada uma e
compartilhado com todos os usuários e
familiares para que tivessem ferramentas
para a escolha. 

Levar o usuário:

- Escolher as oficinas;

- Utilizar o repertório adquirido em seu
cotidiano;

- Avaliar seu desempenho;

Trabalhar objetivos do Chaverim;

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

 2. Voluntários:

Metas

a) Reuniões após cada oficina para
avaliação e programação;

b) Reuniões bimestrais de voluntários para
capacitação e troca de experiências.
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As oficinas trabalharam em geral com o
repertório dos usuários com temas
relacionados a saúde, bem estar assuntos
que permeiam o cotidiano.

Durante o ano foi realizada duas reuniões
para troca de experiências entre voluntários
proporcionando espaço para compartilhar
experiências e metodologias.

Através de parcerias pudemos realizar duas
oficinas extras:
  Com adolescentes da Escola Alef Peretz
que desenvolveram uma oficina com show
de talentos e de mágica junto aos nossos
usuários
 Com a Pinacoteca de São Paulo um
programa de 4 encontros com visitas virtuais
e interpretação de obras.

METODOLOGIA
Desenvolvidas em pequenos grupos com
capacidade definida para permitir o bom
desenvolvimento da temática em questão.
As técnicas foram determinadas pela
expertise dos voluntários visando motivar a
participação dos usuários, constituindo-se
em espaços acolhedores, diversificados,
desenvolvendo habilidades, ampliando
conhecimentos, identificando talentos,
fortalecendo a autoestima e os laços
afetivos.

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.



Participantes: 15
Voluntários: 4
Dia: terça-feira (semanal)
Horário: 17h00 – 18h00 

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 sobre a importância da
diversidade cultural, 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 Z'L

Ensinando o alfabeto em Hebraico



CULTURA E MÚSICA 
JUDAICA - ILANA ZUCKER Z'L

Nesta oficina as voluntárias desenvolveram uma rotina, recebendo
um correspondente de Israel uma vez ao mês, mantiveram os
“Diálogos do Bem” criados em 2020, possibilitando a cada usuário
trocar experiências pessoais em que puderam ajudar o próximo,
além do continuar o trabalho relacionado a cidadania, atualidades,
festividades, músicas e tradições. 

Oficina com 
convidado 

Rabino Ventura

Oficina com 
convidado André 
Naves



DANÇA ISRAELI

Participantes: 10
Voluntários: 3
Dia: segunda-feira (quinzenal)
Horário: 17h00 – 18h00 

Objetivos:  Desenvolver a autoestima, o reconhecimento de
seucorpo e a sensibilidade em relação a música, pertencimento
grupal e inclusão social, preparando-os para apresentações em
diferentes contextos da sociedade. 



DANÇA ISRAELI

Os voluntários trabalharam a dança oferecendo a opção de realizar
movimentos apenas com os braços e permanecer sentados ou
levantar-se e acompanhar a coreografia, cada um com seu
potencial. Devido ao trabalho ter permanecido remoto, não foi
desenvolvida coreografia para apresentação do grupo.

Voluntários 
durante a oficina



GOURMET

Participantes: 15
Voluntários: 6
Dia: quinta-feira (quinzenal)
Horário: 14h30 – 16h00 

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.



GOURMET

Esta oficina desafiou tanto usuários quanto voluntárias com o
projeto do Calendário Gourmet. Durante o ano foram trabalhadas
receitas, curiosidades, e tradições que foram compiladas no
Calendário 2022 e impresso com (200) tiragem para presentear os
usuários, colaboradores e voluntários do Chaverim. 

As funções para pesquisa, organização das informações e
diagramação foram divididas entre usuários e voluntários
proporcionando a oportunidade de desenvolverem o protagonismo,
suas habilidades e responsabilidades.

Voluntárias 
ensinando os 
pratos



EU E A PSI

Participantes: 15
Voluntários: 10 (professora + 9 alunos do 9º e 10º semestre do curso
de psicologia que semestralmente mudam)
Dia: quinta-feira (semanal)
Horário: 17h30 – 19h00 

Objetivos:  Propiciar ao usuário se perceber como ser humano,
refletir sobre temas variados e de seu cotidiano, através de
dinâmicas, palestras e atividades interativas.  

Esta oficina é campo de estágio do curso de Psicologia da
Universidade Nove de Julho.



EU E A PSI

Este ano tivemos duas turmas de estagiários, uma em cada
semestre. As atividades mantiveram a trajetória com temas
sugeridos pelos usuários ou demandas que surgem durante as
oficinas, (medo, reclusão, possibilidades, emoções e sentimentos,
autonomia e auto cuidado, entre outros) com as mais diversas
estratégias, incluindo atividades assíncronas. Devido o modelo
remoto, os estagiários se dividiram e fizeram acolhimento para os
usuários para um momento de escuta.

Voluntárias 
trazendo jogos 
reflexivos para 

os usuários



CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – 
“GRUPO ERA UMA VEZ”

Participantes: 10
Voluntários:  2 por oficina (Um grupo com 20 voluntárias em
revezamento)
Dia: quinta-feira (quinzenal)
Horário: 15h30 - 16h30 

Objetivos: Desenvolver escuta, comunicação, criatividade, atitudes
comportamentais de respeito aos membros grupo, promovendo a
troca de experiências e fomentando a contação de histórias.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – 
“GRUPO ERA UMA VEZ”

As voluntárias propuseram diversas formas de contação de histórias
que foram possíveis fazer de forma remota, utilizando objetos,
imagens e recursos como música e sons.

Voluntárias
contando
histórias



MOVIMENTO

Participantes: 15
Voluntários: 1
Dia: terça-feira (quinzenal)
Horário: 14h00 - 15h00 

Objetivos: Conhecer o corpo e utilização expressiva intencional dos
movimentos, descobrir os limites, a consciência corporal e o efeito
de seus gestos sobre os objetos e o ambiente, desenvolvendo e
aprimorando a coordenação sensório motora. 



MOVIMENTO

A oficina propicia aos usuários um espaço para que se expressem
através do movimento e troca de experiências. São utilizados além
de movimentos de alongamento, a dança e conteúdo que agreguem
informação e possam ser utilizados no cotidiano deles.

Voluntária 
fazendo os 
alongamentos



BEM-ESTAR E QUALIDADE 
DE VIDA

Participantes: 15
Voluntários: 1
Dia: sexta-feira (quinzenal)
Horário: 14h30 - 15h30 

Objetivos:  Desenvolver a consciência corporal para favorecer a
qualidade de vida.



BEM-ESTAR E QUALIDADE 
DE VIDA

A voluntária trabalhou com a "circle ball" (bola leve) utilizando
movimentos através de músicas e pontos de energia (Chakras)
oferecendo formas de transpor para seu dia a dia e trazer bem
estar e qualidade em sua vida.

Voluntárias e 
participantes 
fazendo os 
movimentos com 
a bola



Objetivo Geral: Trabalhar questões e vivências do cotidiano através
de atividades lúdicas e manuais.

OFICINA INCLUSIVA – 
“REFLETINDO A SOLIDARIEDADE E 

SEU PAPEL NA SOCIEDADE”

OFICINAS PONTUAIS

Em parceria com a Escola Alef Peretz, as alunas do 7º ano
desenvolveram uma oficina preparando um show de talento
incentivando a participação do usuário e um show de mágica criado
por elas.
Para esse desenvolvimento foi realizada uma intervenção por parte
do Chaverim com as alunas apresentando a organização, a
características dos usuários e seus interesses dando subsídios para a
elaboração da atividade. As alunas foram supervisionadas por duas
professoras que alinharam as necessidades com a equipe e
passaram por encontros de sensibilização prévia.
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Atividade de leitura de imagem "naturezas mortas"

A escultura e seus desdobramentos

Retratos e autorretratos, identidade e memória

Parceria desenvolvida com a Pinacoteca do Estado de São Paulo
com objetivo de: A partir das obras selecionadas e tendo como
referência os materiais didáticos para professores, e os recursos
multissensoriais usados pelo Programa Educativo para Públicos
Especiais em visitas educativas, desenvolver estratégias e atividades
de apreciação e leitura da imagem a fim de trabalhar as
habilidades cognitivas, exercitar a memória, a atenção, a
concentração, a linguagem, o planejamento, o raciocínio e o
processamento de informações, entre outras e, ao mesmo tempo,
estimular a criatividade e a sociabilização por meio de atividades
educativas sugeridas.

Os temas desenvolvidos em quatro encontros foram:

PINACOTECA DO ESTADO



PINACOTECA DO ESTADO

Participantes 
fazendo leitura 
da obra



O planejamento e avaliação foram
realizados em reuniões com a coordenação
visando a singularidade e as necessidades
dos usuários, o desempenho dos voluntários
através de instrumentos (anexo). A
avaliação semestral possibilita os ajustes
necessários à programação.

As oficinas ocorreram conforme planejado,
embora alguns usuários tenham retomado a
rotina e deixando de participar das
oficinas, outros tiveram a possibilidade de
continuar a participar devido a facilidade
de estarem em casa. Os voluntários
mantiveram a motivação e buscando
estratégias de desenvolver o trabalho. 
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RECURSOS HUMANOS

1 Gestor 
1 Coordenador (até agosto)
24 voluntários com expertise na área
1 Assistente administrativo
1 Administrativo financeiro
1 Estagiária de jornalismo

INSTRUMENTOS DE 
PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 



COMUNICAÇÃO



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
diferentes meios de comunicação; rompendo
as barreiras da exclusão social com o uso das
tecnologias acessíveis.  

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;

Fazer uso da linguagem acessível.

A área de comunicação visa:

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO

OBJETIVO GERAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 1. GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn e Site
Institucional

a) Atualizar os meios de comunicação levando em
consideração a ética do Chaverim e as normas de
LGPG que serão implementadas em 2021.

 2. GESTÃO DE REDES ELABORAR MATERIAL
INFORMATIVO
(folders, banners para internet, entre outros)

a) Manter a identidade visual do Chaverim.

b) Criar e formatar conteúdo.

 3. ORGANIZAR E ELABORAR O CHAVERIM
NEWS
(newsletter mensal)

a) Aprimorar o Chaverim News.

 4. APOIAR A EQUIPE TÉCNICA
ADMINISTRATIVA COM AS PLATAFORMAS
DIGITAIS

a) Apoiar os diversos segmentos de trabalho.

b) Planejar e organizar eventos em conjunto com
a equipe do Chaverim.
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Comunidade ; 
Pessoas com deficiência e/ou dificuldades
psicossociais;
Interesse geral.

 5. PRODUÇÃO DE PRESS-RELEASE E AÇÕES DE
ASSESSORIA DE IMPRENSA

a) Elaborar e organizar mailings de Veículos de
Comunicação, com as seguintes segmentações:

b) Integração com o departamento de
Comunicação e Marketing da Hebraica.

1 Gestor
1 estagiária de jornalismo
1 supervisor voluntário

A área da comunicação fortaleceu o trabalho
institucional pois possibilitou a interação com
a sociedade e comunidade através dos meios
de comunicação (redes sociais, site, email
marketing) diversificando as formas de
conteúdo e escrita. Devido a continuidade do
atendimento apenas de forma remota foram
desenvolvidos tutoriais para que os usuários e
familiares tivessem maior facilidade de
acesso aos aplicativos necessário, além de
um link de acesso único que pode ser incluído
na tela inicial dos tablets e celulares para que
o usuário tivesse autonomia e independência
para entrar nas atividades.

RECURSOS HUMANOS
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A presença feminina na Família, no Voluntariado e na Vida
Profissional organização WIZO São Paulo; ouvinte.
Comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down “Conectar
para Incluir” -Organização Estados Americanos OEA-Inclusion;
ouvinte.
Simpósio Internacional da Síndrome de Down “Democratizar a
Diversidade, Construindo a |Inclusão e a Autonomia Realização
CEPAC; ouvinte.
Projeto Asas realização ASID,   desde a estruturação do projeto com
a equipe da ASID até acompanhamento das atividades e sua
avaliação.
Iº Seminário Internacional De Irmãos: Organização Mano Down de
Belo Horizonte e Projeto Irmãos de São Paulo ouvinte.

O Grupo Chaverim sempre acreditou que o trabalho em rede quebra a
invisibilidade da pessoa com deficiência intelectual e psicossocial,
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 e
Mobilidade Reduzida, 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.

Alguns exemplos de ações, cursos  e atividades que participamos como
ouvintes, ou palestrantes em 2021:

ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
PROGRAMAS, PROJETOS OU

 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS



Semana do Voluntariado – FISESP: Por que é tão bom ser voluntário?
Lei 7352.28 de agosto/1985.
16º Seminário Envelhecimento Saudável Fisesp ouvinte.
ASID Hacakton Social Votorantin – participação nos encontros com
foco em educadores e identidade digital.
Workshop “Incluindo a diversidade – pessoas com deficiência,
acessibilidade e capacitismo” – FISESP Projeto Le Culam na
organização do evento e palestrante.
Live da FPEPcD sobre residências da Secretaria estadual do
desenvolvimento e assistência social com a participação da Celia
Parnes desde a estruturação do evento e a palestrante.

PARTICIPAÇÃO SISTEMÁTICA

Atividades de acompanhamento do grupo de WhatsApp: Em função da
pandemia, cresceu o número de grupos voltados ao atendimento da
pessoa com deficiência bem como de laves trazendo a participação de
diferentes profissionais e da atuação da própria Pessoa com Deficiência
evidenciando seu protagonismo e  garantido seu lugar de fala.

A participação nesses diferentes grupos tem por objetivos atualização de
conhecimentos e da prática de ações voltadas a nossa realidade,
subsídios para equipe multiprofissional, trocando informações com o
compartilhamento em rede desde ações do cotidiano, novos estudos e
referenciais significativos na atuação neste período de pandemia, assim
como na participação em campanhas e intervenções com o poder
público. São elas com foco na:

pessoa com deficiência;
gestão institucional;
políticas publicas;
LEN – Grupo de Liderança e Networking da FISESP;
Rede ASID;
Portal do Impacto (captação de recursos);
ELF Relacionamentos saudáveis da FISESP.
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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
(FISESP), construção de uma rede de serviços da comunidade;

REBRATES Rede Brasileira do Terceiro Setor; 

ASID Ação Social para a Igualdade de diferenças;

Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina FISESP, para o
empoderamento e desenvolvimento de lideranças.

São várias as parcerias firmadas ao longo destes anos que ajudaram na
divulgação da causa, aumentaram a visibilidade da instituição e
proporcionaram ações significativas aos atendidos e suas famílias.

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 atendidos voluntários e
colaboradores. 

Para isso realizamos: 
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Divulgação do programa em diferentes contextos para
esclarecimentos da causa e das práxis desenvolvidas a ser
reproduzida em outros universos;

Atuação em rede com organizações parceiras e congêneres
discutindo e apresentando temas como promoção social, saúde, e
envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, programas de
residência, além de gestão institucional no terceiro setor;

Participação em eventos relacionados a causa;

Espaços interativos online;

Na apresentação do programa Chaverim, nos eventos socioculturais
para captação de recursos, com o objetivo de divulgar o trabalho
desenvolvido e apresentar os parceiros;

Calendário Gourmet – material desenvolvido durante a oficina e
distribuído para usuários, voluntários e associados.

Site Instagram Facebook

LinkedIn Spotify

Clique nos ícones para acessar as redes sociais

YouTube
@grupo.chaverim
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https://www.chaverim.org.br/
https://www.instagram.com/grupo.chaverim/
https://www.facebook.com/grupochaverim
https://www.linkedin.com/company/grupo-chaverim/
https://open.spotify.com/show/4RzAKDBdu3Dqn25e2vjJf8?si=1aab06fc1d384bdc
https://www.youtube.com/channel/UCyTmocd5K1Ci3YyLmGXqBzA
https://www.chaverim.org.br/
https://www.instagram.com/grupo.chaverim/
https://www.facebook.com/grupochaverim
https://www.linkedin.com/company/grupo-chaverim/
https://open.spotify.com/show/4RzAKDBdu3Dqn25e2vjJf8?si=1aab06fc1d384bdc
https://www.youtube.com/channel/UCyTmocd5K1Ci3YyLmGXqBzA
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Supervisões individuais e/ou grupais dos monitores e demais
profissionais como processo construtivo e formativo;

Formação e desenvolvimento de estagiários:
 Estagiários de jornalismo na área de comunicação e marketing.

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

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;

O projeto "O Aprendendo a Construir Juntos" foi desenvolvido
como um programa de capacitação continuada dos colaboradores e
voluntários que atuam diretamente com o usuário e seus familiares
para a construção de um saber coletivo subsidiando a construção de
novos projetos que ampliem e solidifiquem a existência do Chaverim.

O foco está na importância da qualidade do trabalho técnico
multiprofissional:
Reuniões de equipe semanais que visam à avaliação das atividades e dos
usuários, bem como a discussão de temas ligados às questões das
pessoas com deficiência intelectual e/ou psicossocial e ferramentas para
o trabalho individual e em grupo.

1.
 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE 
CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES
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Curso;
Palestras pontuais;
Ampliação das horas de supervisão dos
monitores;
Revisão da carga horário do corpo
técnico;
Supervisão individual.

 1. Qualificar a equipe técnico
administrativo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Metas

a) Subsidiar conhecimentos para
enriquecimento da atuação da equipe;

b) Aprimorar a qualidade do trabalho;

c) Desenvolver o papel profissional;

d) Fortalecer o trabalho em equipe;

e) Subsidiar o desenvolvimento de novos
projetos.

 2. Desenvolvimento de projetos 

Metas

a) Buscar oportunidades em editais e
prêmios;

b) Fortalecimento Institucional solidificando
e/ou ampliando a área de atuação.
Sustentabilidade: recursos humanos e
financeiros;

c) Reconhecimento das competências e
visibilidade da área de atuação.



PÚBLICO ALVO
Equipe Técnico Administrativa e voluntários, que atuem diretamente com
usuários .

A Comissão Técnica desenvolveu o Curso- Capacitação e
Aprimoramento:  “Um Olhar para nosso usuário” , oferecido a toda a
equipe técnico - administrativo e voluntários que atuam diretamente
com os usuários.

A programação foi desenvolvida de acordo com as necessidades
levantadas pela equipe.

Os encontros foram:
- Caracterização do Chaverim;
- Transtorno do Espectro do Autista com a presença da Dra. Maria
Eugenia Pesaro. 
- Deficiências Psicossociais planejado para 26/10 com o Dr. Alfredo
Simonetti .
- A importância de olhar para sua atuação e para o Chaverim,  pela
Psicóloga Clara Rappaport.

METODOLOGIA

A importância da comunicação no Chaverim – Rodada de conversa
Ailton Guedes;

O aumento da carga horária de reunião de monitores e a inclusão dos
complementares durante as reuniões trouxe consistência para a
equipe com possibilidade de mais discussões de caso, situações do
cotidiano e planejamento das atividades refletindo na motivação da
equipe e qualidade das atividades oferecidas;

A busca por editais e possibilidades de desenvolvimento para o
Chaverim é constante, assim como a elaboração de projetos e planos
futuros para visibilidade, crescimento e qualificação.

Onde Tivemos a participação de 26 pessoas ao vivo e 10 que recebem a
gravação para assistir depois. 
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RECURSOS FINACEIROS
APLICADOS

Os recursos financeiros aplicados nos
programas e projetos tem origem nas
contribuições dos associados, busca de
editais e apresentação de projetos a
empresas e pessoas físicas;

O Programa Nota Fiscal Paulista do
Governo de São Paulo possibilita o
subsídio dos projetos através do
resgate de créditos disponíveis para a
Organização;

Ao longo de 2021 foram realizados dois
Bingos online com o foco na captação
de recursos através das vendas de
cartelas;

Campanha de vendas de cartões
físicos e virtuais para o ano novo
judaico;

No Dia de Doar foi realizada a Live:
“Transformando Vidas” em parceria
com o Canal “Se liga na Inclusão”
solicitando doações e apoio aos
projetos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



O ano de 2021 foi desafiador e possibilitou novas conquistas.
Embora as atividades tenham permanecido remotas durante todo o
ano devido a Pandemia do Covid, a mobilização e envolvimento
dos usuários, famílias, voluntários, diretoria e equipe de
colaboradores e voluntários das oficinas foi essencial para o ano
produtivo que tivemos.

O trabalho remoto e adaptação da nova equipe junto as comissões
criadas com a diretoria e conselheiros possibilitaram a
implementação dos novos projetos como o “Construindo Juntos” e
“O que posso fazer”, ambos com temas e demandas da
Organização.

Os desafios enfrentados tanto de captação quanto de
sustentabilidade da Organização trouxeram discussões para novas
formas de divulgar o trabalho e buscar recursos, como por exemplo
a realização da Live no Dia de Doar em parceria com o canal “Se
Liga na Inclusão”.

O atendimento online também possibilitou receber convidados de
outras cidades e países enriquecendo os momentos de atuação.
Com o tempo o aprimoramento das técnicas foi notório tanto para
voluntários quanto para monitores que com sua criatividade e
engajamento ofertaram diferentes atividades. 

A entrada dos novos usuários de forma virtual contou com o apoio
tanto da equipe quanto das famílias proporcionando um espaço e
escuta e de acolhimento e ampliação de atendimento.

A atuação da diretoria e conselho consultivo e a formação das
comissões de trabalho subsidiaram, cada um em sua área o
trabalho técnico-administrativo da organização rediscutindo as
metodologias utilizadas e propondo melhorias prezando pela
transparência. 
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AVALIAÇÃO GERAL



O Chaverim nos últimos dois anos se transformou, foi transformado
e continuará se transformando ampliando sua atuação e
reforçando a metodologia utilizada para que mais pessoas possam
se beneficiar.

AVALIAÇÃO GERAL
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