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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Janeiro a Dezembro 2014
Mês

nº
atendido

Atividade

Janeiro

14

Nesse mês efetivamos a mudança das duas casas CL no bairro Novo
Itu para uma casa central, no Centro de Itu. Com isso, tivemos
espaço em comum para nossa equipe e moradores interagir com
mais frequência. Isso tem melhorado muito nosso relacionamento
com os assistidos e compreençao em seus casos individuais.

Fevereiro

16

Alguns moradores da nossa casa estão trabalhando conosco para
fazer a reforma necessária, conforme o prazo do nosso convênio
com a cidade para oferecer serviço adequado para 25 pessoas. Esse
serviço interno esta oferecendo boa oportunidade de tratamento com
nossos assistidos, preparando eles para ser em trabalhadores
responsaveis e independentes, para incersão no mercado de
trabalho.

Março

19

O tempo do Carnaval é um periodo dificil para recuperação.
Aproveitamos nosso vinculo forte com a Igreja de Cristo para levar a
galera da casa CL no retiro de carnaval organizado por eles. Assim,
os membros da casa CL poderiam ter um lugar seguro para celebrar
nesses dias e ter o opoio de uma comunidade saudavel na sua
decisão de levar uma vida sobria.

Abril

16

Temos vinculos com casas de recuperações, que aceitam nosso
publico em caso de vicio quimico, facilitando o nosso trabalho focado
na reintegração de individuos sem vicios ativos.

Maio

13

Esse mês a equipe CL encarou uma situação fora do nosso normal. Nosso
diretor estava fora do país e inacessível para conselho. Isso exigiu da nossa
equipe responsabilidade em um novo nível de autonomia, e eles cumpriram
com as expectativas. Desse momento em diante nos trabalhamos com mais
certeza em nossa prontidão para servir, bem como uma equipe de parceiros,
e não dependente de qualquer única pessoa.

Junho

14

Varios moradores nossos têm assumido uma responsabilidade
pessoal com o bem estar da nossa casa. Eles tem nos ajudado nas
áreas de pintura, reformas, e até limpeza geral. Nisso temos gerado
um senso de união dentro da casa, que, a pesar de não ser
totalmente continuo, tem facilitado nosso trabalho com os alunos da
Casa CL.

Julho

17

Estamos melhorando nossos meios de comunicacao dentro da
rede de servicio público. Além de ter trabalhado mais de perto com

o Centro Pop, de quem recebemos 4 moradores esse mês,
também agendamos uma visita com a Policia Militar. Ao seu
pedido, vamos fazer duas visitas e explicar nossos servicios para
os dois turnos que estarão reunidos.
Agosto

17

Até o presente momento, as atividades desenvolvidas pela
Associação Crescimento Limpo vêm atingindo os resultados
esperados quanto à elaboração dos programas.
Esse mês tinhamos uma programação a mais, uma viagem da
casa CL para a praia. Aproveitamos para falar de diversão sobria
na vida sobria e possibilidade de planejar e aproveitar novos tipos
de coisas boas na vida.
Um empresário está vindo para dar um curso financeiro para os
membros da casa CL, como o foco de desenvolvimento no novo
caráter, possibilitar o planejamento e a execução necessaria para
cumprir os seus planos finaceiros.

Setembro

18

Através da nossa comunicação na internet e por contato pessoal,
membros da comunidade de Itu tem se envolvido para apoiar nosso
serviço. Empresas abriram vagas de emprego para nossos
moradores, pessoas tem doado roupa, comida, e materiais para
nosso projeto atual de pintura, e algumas pessoas tem assumido um
compromisso mensal de apoio financeiro para nos ajudar a manternos. Como os fundos federais estão com oito meses de atraso, é isso
que tem feito possível a continuação do nosso trabalho.

Outubro

17

Temos um morador da Casa CL que tem experimentado muita
dificuldade em conseguir um emprego. Esse morador (Cristiano) é
analfabeto. O equipe do EJA ajudou muito para que Cristiano
entendesse o processo para ele poder voltar estudar. Com o apoio do
EJA, agora Cristiano tem uma direção para seguir e se educar.

Novembr
o

19

Esse mês fizemos um grande evento para envolver mais a
comunidade e levantar parcerias financieras para CL. O evento foi
um jantar beneficente com um cover do Elvis Presley. Tivemos por
volta de 180 pessoas presentes. O evento levantou quatro mil reais
de lucro.

Dezembr
o

20

Esse mês tivemos o apoio de vários membros da comunidade que
queriam apoiar nossos servicios e celebrações de Natal e final do
ano. Tivemos um almoço com uns 30 convidados que escreveram
cartas de encorajamento durante o ano, para nossos residentes.
Tivemos uma festa na noite da vespera de Natal para a madrugada
de Natal. Fizemos mais uma festa no noite do reveillon. Essas várias
festas serviram um proposito muito fundamental na ressocialização
dos membros da Casa CL. Nossa comunidade deu coragem para os
moradores da Casa CL para encarar as festas do final do ano sem ter
que se esconder atras dos seus antigos vicios.
Além desse apoio, esse mês foi o primeiro em que recebemos uma
professional, sedida pela prefeitura, para apoiar nossos serviços.
Bruna Pereira nos serve com excelência como assistente social, e os
atendimentos individuais que ela oferece tem feito uma diferença
muito positiva no acompanhamento dos moradores da Casa CL.

