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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Dados da pessoa jurídica mantenedora 

 

1.1.1 Matriz 

 

Razão Social: Comunidade Lar Cristão 

CNPJ: 06.996.042/0001-00 

Nome Fantasia: Comunidade Lar Cristão 

Endereço: Estrada Municipal do Jaguari, 19300 

CEP: 12.214-012 

Município:  São José dos Campos/SP 

Telefones:12-99737-7080 

E-mail: contato@larcristaosp.com.br 

Site:www.larcristaosp.com.br 

 

 

1.1.2 Local do acolhimento 

Razão Social: Comunidade Lar Cristão 

CNPJ: 06.996.042/0001-00 

Nome Fantasia: Comunidade Lar Cristão 

Endereço: Estrada Municipal do Jaguari, 19300 

CEP: 12.214-012 

Município:  São José dos Campos/SP 

Telefones:12-99737-7080 

E-mail: contato@larcristaosp.com.br 

Site:www.larcristaosp.com.br 
 

 

1.2 Identificação do responsável legal 

 

Nome: Agnaldo Gonçalves 

RG: 53.726.033-X 

CPF:561.073,829-68 

Endereço: Rua Gisele Martins, 291 Apto 32 BL D  

CEP:12.236-500 

Município: São José dos Campos/SP 

Telefones: 12-99747-6256 

E-mail: contato@larcristaosp.com.br 

 

 

 

 

1.3 Apresentação da Organização 

mailto:contato@larcristaosp.com.br
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A Comunidade Lar Cristão está atuando em São Jose dos Campos desde 2009, atendendo todo 

o estado de São Paulo com o acolhimento e reinserção social de dependentes químicos e apoio 

aos seus familiares.  

Em 2014 foi firmada parceria com o estado de São Paulo no programa recomeço, serviço de 

acolhimento social de dependentes de substância psicoativas, compondo a Rede de 

Atendimento no âmbito do programa Estadual “Recomeço uma vida sem drogas” através de 

recursos públicos repassados pela Celebração. 

Na experiência da parceria anterior foi bastante significativa, a comunidade teve acesso a cursos 

de capacitações e graduação, além de estabelecer fluxo e parcerias com a rede regional de 

serviços. A Comunidade Lar Cristão tem por finalidade promover as políticas sociais de 

assistência social, educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e 

outras garantidas pela Constituição, que assegure o desenvolvimento físico, mental e social do 

acolhido em condições de liberdade, dignidade e proporcionando a sua inclusão e emancipação 

social. 

A Comunidade Lar Cristão está localizada na Zona Rural em São Jose dos Campos com área 

total de 49300m², para atender até (48) quarenta e oito pessoas, e conta com uma equipe 

Administrativo, Psicólogo, Assistente Social e Conselheiros especializados em dependência 

química. Objetiva-se trabalhar com uma dinâmica que enriqueça e fortaleça os vínculos, e que 

colabore para a construção de processos de autonomia e segurança do acolhido e sua família 

nas distintas culturas presentes. 

1.4 Mapeamento da rede de serviços utilizada em 2020 

 

Nome 

Referência 

na 

organização 

Telefone E-mail 
Ações 

desenvolvidas 

CAPs 

AD 
Sandra 39421833 Capsad@sjc.sp.gov.br 

Atendimento 

médico 

individual, 

atendimento 

Psicossocial, 

Grupo auto ajuda 

Saúde 

Mental/ 
Edneia 39314211 upasaudemental@sjc.sp.gov.br 

Atendimento de 

Urgência, 
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UPA encaminhamento 

de acolhimento 

UBS Eliane 39224035 ubstelespark@sjc,sp.gov.br 

Atendimento 

Clinico e 

Odontológico 

SASC Patrícia 39092655 sasc@sjc.sp.gov.br 

Articulações com 

a Rede de 

Atendimento 

psicossocial 

Centro 

POP I 
Deise 39092682 CentropopI@sjc.sp.gov.br 

Referência e 

contra referência 

IEAD- 

BELEM 

Nelson 

Teixeira 
33228196 Adbelemsjc@hotmail.com 

Reunião 

Religiosa 

Grupo 

Sol 
Sergio Ivo 39231544 Abapsjc@hotmail.com 

Reunião Auto 

Ajuda, externo 

Grupo 

AA 
Anônimo - - 

Participação dos 

acolhidos em 

grupos externos 

 

1.5 Quantidade de vagas ofertadas para o Programa Recomeço 

 
 

 

   

1.6  Total de Acolhimento em 2020 – Programa Recomeço 

 

TIPO DE ALTA QUANTIDADE 

Alta Administrativa 06 

Alta Solicitada 34 

Alta Terapêutica 22 

Evasão 02 

Total 72 

 

 

1.7 Quantidade de Pessoas “Em Acolhimento” em 31/12/2020 
 

 

Pessoas “Em Acolhimento” 31/12/2020 14 

 

 

Número de vagas 24 

mailto:d@sjc.sp.gov.br
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1.8 Público Alvo Atendido 
 

 

Gênero Quantidade 

Masculino 86 

Feminino  

Transgênero  

Total 86 

   

2. RECURSOS HUMANOS 2020 

 

Quant. Função 
Carga horária 

semanal 

Regime de 

contratação 

Forma de 

financiamento 

01 Psicóloga  40 CLT Recomeço 

01 Assistente 

Social 

30 CLT Recomeço 

01 Educador 

Física 

08 CLT Recomeço 

01 Assistente 

Administrativo 

40 CLT Recomeço 

01 Coordenador 

Tecnico 
40 CLT Recomeço 

01 Coord 

Administrativo 
40 CLT Recomeço 

03 Monitor 44 CLT Recomeço 

01 Psicóloga 20 Contrato Recurso Próprio 

01  Psiquiatra 04 Voluntaria  

01 Psicóloga 04 Voluntaria  
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020 

 

De acordo com os objetivos e métodos estabelecidos em Plano de Trabalho, a OSC 

descreverá as atividades que foram desenvolvidas durante o ano de 2020: 

ATIVIDADE 

Cadastro dos acolhidos no sistema CadÚnico. 

OBJETIVO 

Inserir os acolhidos e Familiares nas Políticas Sociais no Território, identificando a 

vulnerabilidade. 

RESULTADO 

Melhora do Auto estima, inserção nas Políticas sociais, melhorando a qualidade de vida. 

Quantidade de Participantes 

80 

 

ATIVIDADE 

Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal e progressão acadêmica. 

OBJETIVO 

Que os acolhidos tenham a documentação pessoal, para facilitar a inscrição em cursos de 

qualificação, acesso à escola e mercado de trabalho.  

RESULTADO 

Inserção em cursos para elevação escolar, cadastro único e elevação da autoestima. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Atribuição de papeis relevantes dentro da organização, coerentes com o PAS e preparo 

anterior (Coordenação de reuniões, atividades, oficinas, responsabilidade por setores da 

organização). 

OBJETIVO 

Identificar no acolhido o perfil de liderança, assiduidade e referência frente ao grupo. 

RESULTADO 

Identificar-se liderança, responsabilidade, disciplina e influência nas decisões no grupo. 

Quantidade de Participantes 

26 

 

ATIVIDADE 

Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica: 

• assembleia comunitária; 

OBJETIVO 

Assembleia – os acolhidos terem a participação em decisões na OSC, incentivando os 

mesmos a melhorar a integração do grupo e convivência. 

RESULTADO 

Serenidade, sobriedade, bem-estar nos relacionamentos interpessoais. 

Quantidade de Participantes 

83 
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ATIVIDADE 

Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica: 

• grupos de prevenção à recaída; 

OBJETIVO 

Desenvolver estratégias para prevenir a recaída.  

RESULTADO 

Serenidade e Sobriedade. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica: 

• 12 Passos (ou atividade similar). 

OBJETIVO 

12 passos – conduzir o acolhido ao encontro pessoal, desenvolver a espiritualidade ao poder 

superior, com estratégias de manter a sobriedade.  

RESULTADO 

Fortalecimento, conhecimento e estratégia.  

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Realizar atendimento psicossocial individual e em grupo. 

OBJETIVO 

Conhecer a história de vida de cada acolhido e partilhar com o grupo.  

RESULTADO 

Evolução com estratégias para permanência no acolhimento. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Promover o desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de vida. 

OBJETIVO 

Aprendizagem para desenvolvimento de habilidades e projetos. 

RESULTADO 

Resgate dos vínculos familiares, profissionais, acadêmicos e ou sociais. 

Quantidade de Participantes 

70 
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ATIVIDADE 

Promover atividades de conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento 

de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida. 

OBJETIVO 

Conscientização das percas e danos causados pelo uso de SPA. 

RESULTADO 

Desenvolvimento de ferramentas para permanecer em abstinência. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização, 

responsabilidade e autocuidado. 

OBJETIVO 

Identificar a aptidão de cada acolhido em relação aos trabalhos realizados dentro da OSC. 

RESULTADO 

Identificarem com a manipulação de alimentos (cozinha e padaria) horticultura, limpeza em 

geral, ferramentas, artesanatos, cuidados com os animais e com a música. 

Quantidade de Participantes 

70 

 

ATIVIDADE 

Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde. 

OBJETIVO 

Identificar o estado de saúde física e Psiquiatrica do acolhido. 

RESULTADO 

Diagnostico de doenças psiquiátricas pré-exitentes e melhorar o quadro de saúde fisica  

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de Acolhimento Social, bem 

como nas ações de preparação para a reinserção social. 

OBJETIVO 

Resgate dos vínculos e encaminhamento para a rede e grupo de autoajuda. 

RESULTADO 

Resgate e fortalecimento dos vínculos familiares, conscientização da co-dependência   

Quantidade de Participantes 

70 

 

ATIVIDADE 

Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia, 

organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática. 

OBJETIVO 

Elevar auto estima para desenvolver habilidades e melhorar qualidades de vida. 

RESULTADO 

Organização dos seus pertences, higiene pessoal com ênfase na aparência física e 

responsabilidade e práticas através de distribuição das tarefas diárias. 
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Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Atividades de espiritualidade, sem discriminação de credo. 

OBJETIVO 

Despertar a espiritualidade como fator de proteção 

RESULTADO 

Maior adesão ao acolhimento e fator de proteção, fortalecimento com grupos externos. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio comunitário. 

OBJETIVO 

Melhora auto estima e incentivo para exercícios físicos e terapêuticos.  

RESULTADO 

Auto estima em conhecer o seu próprio corpo através dos exercícios com melhor qualidade 

de vida. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o auto 

sustento do indivíduo. 

OBJETIVO 

Qualificação para executar pequenas atividades de geração de renda.  

RESULTADO 

Aprendizado e qualificação. 

Quantidade de Participantes 

15 

 

ATIVIDADE 

Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à 

inclusão produtiva. 

OBJETIVO 

Qualificação profissional e retorno ao mercado de trabalho. 

RESULTADO 

Oportunidade de uma nova profissão. 

Quantidade de Participantes 

15 

 

ATIVIDADE 

Garantir o acesso a grupos externos de mutua ajuda. 

OBJETIVO 

Partilhar conhecimento e práticas desenvolvidas em NA e AA grupos de auto ajuda. 

RESULTADO 
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Receberam orientações e fortalecimento de vínculos como fator de proteção. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

 

ATIVIDADE 

Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas. 

OBJETIVO 

Desenvolver trabalhos objetivos, potencializando as riquezas e favorecendo os 

protagonismos dos mesmos. 

RESULTADO 

Promover o desenvolvimento integral das potencialidades e auto estima de cada acolhido na 

descoberta da cultura e regional. 

Quantidade de Participantes 

70 

 

ATIVIDADE 

Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias. 

OBJETIVO 

Identificar a vulnerabilidade social. 

RESULTADO 

Fortalecimento e conhecimento das políticas existentes. 

Quantidade de Participantes 

70 

 

ATIVIDADE 

Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe. 

OBJETIVO 

Conhecimento e obter práticas sobre o SPA 

RESULTADO 

Aprimoramento e reciclagem. 

Quantidade de Participantes 

12 

 

ATIVIDADE 

Acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e gratuita. 

OBJETIVO 

Promover um espaço livre de SPA para usuários que procuram acolhimento 

RESULTADO 

Não onerar os familiares e que os atendidos tenham melhor qualidade e tranquilidade  

Quantidade de Participantes 

70 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Estrada Municipal do Jaguari, 19300 – Bairro:Jaguari –SJC/SP –Tel: 12-99737-7080 

ATIVIDADE 

Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde. 

OBJETIVO 

Que o candidato chegue a instituição informado e com as prescrições de medicações  

RESULTADO 

Menor índice de desistência no ato do acolhimento 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Informar os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de 

Acolhimento Social da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do 

acolhido. 

OBJETIVO 

Informar o acolhido dos métodos utilizados durante o acolhimento. 

RESULTADO 

Ter acolhidos cientes das atividades propostas durante o período de acolhimento. 

Quantidade de Participantes 

86 

 

ATIVIDADE 

Manter atualizados os registros dos acolhidos. 

OBJETIVO 

Ter informações atualizada dos acolhidos semanalmente realizada pela equipe técnica. 

RESULTADO 

Melhor resultado nas abordagens 

Quantidade de Participantes 

70 

 

ATIVIDADE 

Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS. 

OBJETIVO 

Inserir o acolhido em um momento de se comprometer com seu acolhimento e metas. 

RESULTADO 

Responsabilidade. 

Quantidade de Participantes 

70 

 

ATIVIDADE 

Preenchimento dos instrumentos de monitoramento 

OBJETIVO 

Manter informado a instituição e outros órgãos sobre os acolhidos. 

RESULTADO 

Mapeamento das informações. 

Quantidade de Participantes 

86 
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4. RESULTADOS ATINGIDOS  

4.1 Período de aditamento - Janeiro de 2020 a março de 2020. 

Variável 
Valor 

Estabelecido 

Valor 

Realizado 

Taxa de ocupação 80% 96,8% 

Média de permanência (dias) 90 112 

Taxa de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação 50% 16,1% 

Taxa de acolhidos atendidos em outros serviços da rede 

regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros) 
80% 

50% 

Taxa de acolhidos que participaram de atividades de convívio 

social fora da unidade de atendimento (atividades culturais, 

esportivas, de lazer, religiosas, grupos de ajuda, etc.) 

60% 

 

87,1% 

Taxa de desligamentos qualificados 50% 88,0% 

Taxa de acompanhamento por 12 meses pós saída 50% 8,9% 

Taxa de acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região  70% 24,2% 

Taxa de acolhidos cadastrados no CadÚnico 70% 93,5% 

Taxa de famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, 

CREAS, Recomeço família) 
30% 

85,5% 

 

4.2 Período de aditamento - Abril de 2020 a março de 2021 

Variável 
Valor 

Esperado 

Valor 

Realizado 

Taxa de ocupação >=80%  61,0% 

Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para 

permanência de até 90 dias.  <=50%  77,8% 

90% dos acolhidos inseridos nos serviços da rede pública 

regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre 

outros). >=90%  55,1% 

15% das atividades ofertadas pelas organizações executoras 

deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento 

(atividades culturais, esportivas ou de lazer). >=15%  72,0% 

50% de desligamentos qualificados por conclusão das metas 

estabelecidas no Plano de Acolhimento Singular (PAS) ou para 

continuidade da Reinserção Social em outro equipamento, com 

referência e contra referência.  >=50%  38,3% 

20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta 

solicitada), acompanhados por período de 06 meses após a 

saída do serviço. >=20%  20,8% 

80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta 

terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a 

saída do serviço. >=80%  40,9% 

70% dos acolhidos cadastrados no CadÚnico. >=70%  91,6% 

90% dos acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da 

região. >=90%  43,0% 

30% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, 

CREAS). >=30%  81,3% 
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5. TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Jose dos Campos, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

 

_________________________________________ 

EDUARDO MARTINS 

RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

 

_________________________________________ 

AGNALDO GONÇALVES 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC 

Mês Valor 

Janeiro 32.400,00 

Fevereiro 32.400,00 

Março 32.400,00 

Abril 36.000,00 

Maio 36.000,00 

Junho 35.880,16 

Julho 36.000,00 

Agosto 36.000,00 

Setembro 36.000,00 

Outubro 35.991,92 

Novembro 35.991,92 

Dezembro 36.000,00 
 Total 421.064,00 


