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Relato de Sustentabilidade

2020

Mensagem de
nossos líderes

O ano de 2020 nos desafiou a vivermos diante do inesperado e invisível. Algo com o que não
poderíamos controlar, e não tínhamos governança. Algo novo surgiu em nossa frente e
nenhum de nós estava preparado para vivenciar.
O processo de aprendizado diante do cenário global que atingira diretamente, toda a
população pelo COVID-19, nos levou, enquanto instituição, a várias reflexões,
problematizações, perspectiva de prevenção e precisamente, a encontrar formas de
permanecer vinculados aos nossos públicos, com os quais trabalhamos.
Não foi um ano comum, mas toda a trajetória da AUPP nos impulsionou a descobrir potencial
ainda não percebido e estratégias para chegar às famílias, que não havíamos pensado ser
possíveis.
Favorecer o fortalecimento das equipes de gestão administrativa, equipe de técnicos e
executivos, e demais voluntários da AUPP, se constituiu como um processo natural, que
demandou encontros diários para troca de saberes, diálogos com temas geradores,
harmonizações, permitindo assim que todos se envolvessem em uma atmosfera benéfica
emocionalmente e com motivações para ampliação de consciências. Foi esse movimento que
permitiu a todos (administrativos, executivos, voluntários), vivêssemos de forma mais
apropriada conseguindo olhar a realidade complexa e encontrando saídas criativas.
AUPP
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Dessa forma foi possível nos mantermos comprometidos, com nossos públicos de famílias,
crianças, adolescentes e jovens em situações de privações exclusões e vulnerabilidade.
Destacamos na trajetória dessa organização social, a contribuição de diversos atores sociais,
bem como com a parceria feliz do ChildFund Brasil, há mais de 32 anos no Vale do Jaguaribe,
Ceará. Nesse momento em que o sinistro nos bate a porta, ter um parceiro como o ChildFund
Brasil foi definitivo para o amparo das famílias com as quais trabalhamos. E nesse caminhar
de conquistas, foi possível estabelecermos parceria para concorrermos editais na lei federal
Aldir Blanc, o que nos permitiu, ampliar nosso atendimento aos nossos públicos. É
fundamental pensarmos de forma sistêmica e complexa para entendermos as nossas
prioridades e todos os esforços reunidos para alcançarmos nossos objetivos. Encontramos na
tecnologia um caminho sem volta, através das plataformas virtuais, para estarmos juntos as
famílias crianças adolescentes e jovens.
Quando foi possível, estivemos presencialmente reunindo as famílias para tratar de questões
substanciais e quando não foi possível, nos mantivemos em atividades permanentes com
nossos grupos focais. Foi possível realizar ações de várias tecnologias tais como: campanha
18 de maio contra a exploração e abuso sexual, campanha contra o trabalho infantil. Tivemos
diversos encontros presenciais e virtuais com famílias sobre Segurança Alimentar, encontros
do GOLD, Animador Comunitário, Rodas de Terapia Integrativa Comunitária, Mecanismo de
Proteção Comunitário entre outros. Para contemplar as nossas crianças, adolescentes e
jovens realizam atividades virtuais com o foco no desenvolvimento pessoal, família e
comunitários, utilizando-se das tecnologias Casinha de Cultura, brincando nos
fortalecemos/CLAVES, Luta pela Paz, AFLATOUN, AFLATEEN, Terapia Comunitária, MPC,
MJPOP, Olhares em Foco, entre outras atividades temáticas como setembro amarelo, Dia da
Consciência Negra, semana do bebê e da criança, dia do padrinho e da madrinha, artesanato,
etc.
Destaco com alegria as atividades virtuais tais como as 8 lives da juventude, os encontros com
famílias, as rodas de terapias comunitárias integrativas para famílias crianças e adolescentes.
os kits compaixões, salvaram vidas em todos os sentidos e como prática da organização
AUPP, em comum acordo com o corpo de diretoras administrativas, a cada doação a família
foi convidada a oferecer sua energia de troca, nesse caso, sua participação.
Assim desenvolvemos uma cultura
de receber o pão com compaixão e
nos partilhar a esperança, e
desenvolvimento para lidar com o
momento desafiador.

Luzia Marta C. Barros
Presidente da AUPP

Mª Francineide C. de Azevedo
Gestora executiva AUPP

AUPP
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Contexto Comunitário

Limoeiro do Norte está localizado no Vale do Jaguaribe, estado do Ceará, região Nordeste do
Brasil. É a cidade-polo da Região Jaguaribana por conta de seu forte comércio, estratégica
localização geográfica e pioneirismo em serviços públicos e privados de educação e saúde. O
município é conhecido também como a Terra das Bicicletas, pelo elevado número de bicicletas.
Em razão de suas belezas naturais e seu vanguardismo nas áreas religiosas, educacionais e
desportivas, o município também ficou conhecido como a "Princesa do Vale".
A Associação Unidos para o Progresso, está sediada na comunidade de Espinho, zona rural de
Limoeiro do Norte. Através do sistema de apadrinhamento, alcança as cidades vizinhas de
Russas, Jaguaruana e Morada Nova, tornando-se unidade gestora da parceria, atuando nas
comunidades:
Limoeiro do Norte

:

:

,

PERIFERIA Bairro Antônio Holanda e adjacências Vila da paz travessa José Victor

,

,

,

,

Bom Jesus do Cruzeiro Bom Jesus Sul Bom Jesus Norte sede do Bairro e Sitio Ilha

:

,

,

,

,

ZONA RURAL Espinho Gangorra Danças Córrego do Feijão Canafístula
Tanquinhos e Bixopá

.

,

.

Jaguaruana

:

PERIFERIA Alto e Tabuleiro

:

.

ZONA RURAL Caatinguinha
e Carnaubal

Russas

:

ZONA RURAL Sítio Retiro

,

,

Córrego da catita Poço verde

’

,

,
.

Pau d arco Borges e Melancias

Morada Nova

:
.

,

ZONA RURAL Sitio Tapera Juazeiro e
Bom Sucesso
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A comunidade Rural do Sítio Espinho, em Limoeiro do Norte-CE, apresenta uma população
estimada de 500 famílias, totalizando 2.500 habitantes. Desse total, há uma estimativa que
1.500 sejam compostas por crianças, adolescentes e jovens. A comunidade está distante 15
km da sede do município.
A economia da comunidade vem predominantemente da agricultura de subsistência e de
pequenos empreendimentos, além da busca por outras formas de sustento em outras cidades
(em especial os homens).
Com relação aos equipamentos sociais, educacionais e de saúde, a comunidade dispõe de
uma Unidade Básica de Saúde- UBS, uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, uma
capela da Igreja Católica (Capela de Santa Luzia), alguns templos evangélicos e duas
Associações comunitárias (Associação Unidos para o Progresso e Associação de Jovens e
Moradores de Espinho).
O turismo religioso é predominante na comunidade, durante o mês de dezembro, em
celebração ao ritual católico de Santa Luzia, considerada a santa dos olhos e a padroeira da
comunidade, a população apresenta um potencial significativo no que concerne o entusiasmo
participativo. Fator que contribui para o fortalecimento das ações. É notável também a
genuinidade no campo da musicalidade e preservação cultural dos terreiros do sertão.
Entende-se como fatores de risco durante o período da festa religiosa, a circulação de
entorpecentes na comunidade, bem como fatores possíveis de abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes. Ainda como fator de risco presente na comunidade, se destaca a
ausência de segurança pública, que intranquiliza a comunidade, a dificuldade de lidar com o
semiárido, provocando a emigração e êxodo rural de agricultores para a cidade grande,
enfraquecendo vínculos familiares e identidade cultural. Há ainda riscos notáveis eminentes,
para vida de crianças e adolescentes menores de idade, que desde cedo pilotam motocicletas,
causando fortes riscos de acidentes nas comunidades e ingerem bebidas alcoólicas, cenário
que preocupa a organização.
Através do fomento da AUPP, outro movimento que vem se tornando tradição na comunidade é
a celebração do dia do padrinho do ChildFund Brasil, que alia a preservação cultural, quando
se realiza festivais de quadrilhas juninas e feira de economia solidaria. Já é um movimento que
desperta o anseio da população da comunidade já estando no calendário de eventos
juntamente como a semana da comunidade.

AUPP
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O Relato

O relato de sustentabilidade da AUPP é emitido, anualmente, com o objetivo de manter eficaz
a lisura de todos os processos deflagrados durante o ano bem como apresentar os resultados
obtidos. Neste, encontra-se contidos todos os dados relativo ao ano de 2020, atendendo assim
as exigências legais, administrativa e, sobretudo, a satisfação da sociedade de forma geral e
órgãos de interesses.
Para mostrar as ações e resultados de 2020 na forma mais objetiva e eficiente, adotamos o
modelo global de Relato de Sustentabilidade, desenvolvido pela Global Reporting Initiative
(GRI), em sua versão Essencial. Uma combinação de informações quantitativas e qualitativas,
de ciclo anual, que explicita como geramos valor interna e externamente e como nossas
estratégias contribuem para o desenvolvimento sustentável, influenciando na capacidade de a
organização sobreviver a longo prazo e atender seu público.

AUPP
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Sobre a Instituição

A Associação Unidos para o Progresso, fundada em 27 de junho de 1995, pela Senhora Gisela
Pitombeira, passa a assumir a causa da criança e adolescentes inicialmente com foco em
sanar as necessidades básica das famílias. Passando por novos ciclos, mas honrando toda
sua História, atualmente atua na busca de engajamento e fortalecimento das transformações
na vida de crianças adolescentes jovens e famílias, na direção Biocêntrica e sistêmica e se
posicionando com sua prática pautada na agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimentos
Sustentáveis.
Desde sua fundação até os dias atuais, a Associação mantém parceria com o ChildFund Brasil,
o que facilita cada vez mais a ampliação para buscar novos parceiros.
O ano de 2020, a AUPP, descobriu um jeito diferente de se conectar, cuidar e nutrir famílias
crianças adolescentes jovens e comunidades, através de seus projetos e tecnologias sociais.
Diante do cenário de pandemia mundial, causado pela COVID-19, que afetou todos os setores
de vida das populações, principalmente deixando mais evidente, os níveis de desigualdades
sociais e acentuando-os, a AUPP, enquanto sociedade civil organizada, encontrou caminhos
que facilitou a execução de suas ações.
O caminho da AUPP, tem por base na sua missão, visão e valores, atua junto ao público
participante como agente de transformação social em uma perspectiva sustentável. Busca em
cada momento apresentar recursos de empoderamento comunitário, mediados pela
abordagem sistêmica comunitária e paradigma Biocêntrico, mesmo em plataformas virtuais.
Tornou-se mais pertinente ainda em 2020, destacarmos em nossas ações, o trabalho focado
nos ODS (Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis), agenda 20-30. Foi possível chegar
aos jovens através da REJUDES, com enfoque nessas temáticas, bem como junto as demais
instâncias com as quais trabalhamos, embasando nossos posicionamentos, reflexões e ações.
Durante todo o ano, a AUPP, fez-se presente em meio a comunidade de públicos associados e
famílias vinculadas, através do sistema de apadrinhamento, a Associação embasa sua conduta
de construções de saberes, fazeres, no paradigma Biocêntrico e pensamento sistêmico e
complexo, contudo sem desconsiderar ou negar paradigma linear, que solidificou toda
estrutura que hoje nos mantem.

AUPP

Relato de Sustentabilidade

2020 - 08

MISSÃO
Fortalecer as transformações na vida

de crianças, adolescentes, jovens e
famílias vinculadas a AUPP, no
território do vale do Jaguaribe,
através de programas, projetos,
atividades, tecnologias sociais,
ações desportivas, culturais e de
econômica solidária.

VISÃO

Tornar-se até 2030, organização
de referência no trabalho de
proteção à criança adolescente e
jovem em situação de privação,
exclusão e vulnerabilidade social,
no Vale do Jaguaribe.

VALORES

Solidariedade comunitária;
Participação e autonomia;
Proteção
às
crianças,
adolescentes e jovens;
Sustentabilidade planetária;
Igualdade e Justiça social.

AUPP
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Sustentabilidade
Pensar a sustentabilidade de uma organização de terceiro setor, que tem por missão:
Fortalecer as transformações na vida de crianças, adolescentes, jovens e famílias
vinculadas a AUPP, no território do vale do Jaguaribe, através de programas, projetos,
atividades, tecnologias sociais, ações desportivas, culturais e de econômica solidária, é
indispensável em primeiro lugar, considerarmos e alinharmos todos os procedimentos,
pensando em cada uma das pessoas com as quais estamos disponíveis para entender e
atender suas necessidades.
São as crianças, adolescentes, jovens e famílias, que importam nesse alinhamento
sustentável, e nesse conjugar coletivo, a AUPP direciona estrategicamente suas ações, na
direção:
1.Vinculação com as comunidades, interagindo com as lideranças e espaços de
referências;
2.Atuação sempre junto às famílias, entendendo a ordem e dinâmica por essas
sustentada, dentro de um pensar sistêmico;
3.Potencializar o sentimento de pertencimento de famílias crianças adolescentes e
jovens a AUPP.
4.Formação permanente para equipe e voluntários de modo a melhor atender com base
no Pensamento Sistêmico e Paradigma Biocêntrico. A estratégia da organização, comunga
com os ODS, quando de suas interfaces no fazeres da organização.

AUPP
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ODS Prioritários

Enquanto organização da sociedade civil, permeada pela Rede de Juventude em defesa de
seus direitos sociais (REJUDES), bem como pelo grupo de mulheres e empreendedoras
solidarias, grupo de animadoras comunitárias, e vinculada a todos os equipamentos sociais
presentes na comunidade e estando presente em todos os movimentos alinhados a sua
missão e visão, a AUPP, embasa seus posicionamentos, reflexões e ações, fazendo link com
os ODS (Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis), agenda 2030 que se segue:
Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares.

Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos.

Igualdade de Gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas.

Trabalho Decente e Crescimento
Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho
decente para todos.

Redução da Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Paz

,

Justiça e Instituições Eficazes

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

AUPP
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Equipe

Em nosso organograma, a AUPP dispõe das instâncias consultiva, deliberativa e
administrativa, estando sob responsabilidade da Senhorita Luzia Marta Carneiro Barros
na função de Presidenta. Na gestão executiva de todas as unidades básicas de gestão
(UBG), está a técnica, Maria Francineide Chaves de Azevedo.
As UBG funcionam com um profissional de referência, no qual as atribuições derivam
de orientações e ações programadas.

UBG

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

UBG Vinculo
Criança Padrinho

Coordenar,
elencar
e
monitorar todos os processos
de vínculo/Comunicação dos
Padrinho/Madrinha com os
CAJ's.

UBG Orçamento,
Finanças e
Comunicação Social

Executar, monitorar e planejar
ações
administrativas,
financeira e de comunicação.

UBG Monitoramento

Executar
ferramentas
e
metodologias
de
monitoramento de projetos
sociais,
atividades
e
tecnologias sociais.

Mariana Costa

Nacélio Alves

Regivan Baneira

Compõem ainda a execução de projetos e tecnologias, a equipe de educadores
sociais, que se vinculam ao setor pedagógico no que se refere aos planos e execução
das atividades de projetos e tecnologias sociais.
A estrutura da organização embora com esquema hierárquico, preza pela relação
horizontal entre todos e dentro de processos democráticos e dialógico. Pautam suas
ações sempre como foco nos mais interessados que são as famílias, crianças
adolescentes e jovens.

AUPP
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Governança

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Luzia Marta Carneiro Barros – Presidente; Rita de Cassia da Costa
– Vice presidente; Maria Neurimar M. de A. Alexandre –
Tesoureira; Eliana Barros – Secretaria
CONSELHO FISCAL - CF
Lucia de Fatima R. Alexandre – Presidente CF; Mª Ildenice Ferreira
da Costa e Francisca Mª Pinto da Silva – Suplente CF
MANDATO: 2019 - 2021

A Associação define seu organograma, considerando: Assembleia Geral (órgão deliberativo e de
poder); Diretoria administrativa (consultivo e deliberativo, representativo); Conselho Fiscal
(fiscalizador e deliberativo). Importa destacar que a assembleia geral é formada por todos os
sócios da organização e dos demais órgãos (diretoria administrativa e conselho fiscal), são
escolhidos pelo coletivo da assembleia, e são único e exclusivamente voluntários a serviço do
mandato por tempo determinado.
Seguindo o organograma, há os colaboradores técnicos
que formam um conselho executivo. A associação ainda
apresenta um quadro de voluntários que se destacam
nas categorias: animadores comunitários; terapeutas
comunitários e co- terapeutas; terapeutas Reikianos;
voluntários facilitadores de atividades e tecnologias
sociais. Na busca pela excelência na governança, a
AUPP obteve pontuação máxima (100%) no Grupo de
Institutos Fundações e Empresas- GIFE, onde o mesmo
analisa o nível de práticas para uma boa governança no
ambiente político institucional do social. Considerando os
03
05
fatores de: Conselho Deliberativo; Conselho Fiscal;
Missão, Visão, Planejamento Estratégico, Gestão de
pessoas; Código de conduta/ ética.
Assembleia Geral

Diretoria Administrativa

Conselho Fiscal

Gestão Executiva

UBG Finanças e

UBG Vinculo

UBG Monitoramento

Comunicação

Criança Padrinho

de Projetos

Educadores

Educadores

Voluntários Diversos

AUPP
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Marco Legal
Regida pelo seu Estatuto Social, como lei magna, onde constam todas as regras
sociais que direcionam as tomadas de decisões de sua diretoria administrativa. Como
instrumento complementar, o seu regimento interno, rigorosamente atende ao Estatuto
Social, estando esse, conforme o código civil brasileiro. As suas ações programáticas
são norteadas pelas diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS),
estabelecidas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e nas políticas do
ChildFund Brasil. A instituição possui ainda títulos e certificações, sendo:
•Utilidade Pública Municipal – Câmara de Vereadores;
•Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) - Ministério da
cidadania/ Governo Federal;
•Certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social- (CMAS);
•Certificado de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA).
.

Representações Institucionais
Com uma atuação de destaque na cidade de Limoeiro do Norte-CE, e como uma voz
de defesa dos direitos sociais, a Associação Unidos para o Progresso está presente
em diversos organismos tais como:
•Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes- CMDCA;
•Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS;
•Conselho Municipal de Saúde- CMS;
•Fórum de Responsabilidade Social - Empresa Cimento APODI;
•Fórum de Associações Comunitárias - Promovido pela ENEL.
A Associação também apoia o Movimento dos Catadores e Catadoras de Materiais
Recicláveis, apoia e endossa a semana Zé Maria do Tomé (ambientalista assassinado
por denunciar o uso indiscriminado de agrotóxicos em 2010); endossa a carta da terra,
publicada pelo Ministério do Meio Ambiente; endossa e realiza a campanha 18 de
maio, contra a violência sexual de crianças e adolescentes; apoia e endossa a semana
do Bebê e a campanha pela educação de qualidade; apoia e endossa a campanha de
prevenção ao suicídio e consciência negra.

AUPP
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COVID

- 19

Diante do cenário de pandemia mundial, causado pela COVID-19, que afetou todos os setores
de vida das populações, principalmente deixando mais evidente, os níveis de desigualdades
sociais e acentuando-os, a AUPP, enquanto sociedade civil organizada, encontrou caminhos
que facilitou a execução de suas ações. Sendo por meio remoto, sendo por ligações, sendo
pela a escuta ativa de cada ator nesse contexto social.
A AUPP e o ChildFund Brasil, seu principal parceiro, esteve cada dia mais próximo e
realizando as intervenções possíveis para diminuir os efeitos da pandemia tanto do ponto de
vista da prevenção ao COVID 19, quanto à segurança alimentar de nossas famílias. Principais
ações: Monitoramento de casos de COVID-19 entre as famílias; Informações nos grupos de
WhatsApp de famílias; Distribuição de Materiais informativos e Kits compaixão.

66

Pessoas inscritas na AUPP que
foram infectadas

10.069

0

Casos confirmados nos municípios de
atuação da AUPP

Óbitos em famílias inscritas na AUPP

AUPP
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SEGURANÇA ALIMENTAR

3.679 1018
4.000
Kits Compaixão

Famílias beneficiadas

Pessoas beneficiadas

AUPP
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MATERIAIS INFORMATIVOS

215 1018
AUPP

Informativos

Informativos

Virtuais

Impressos
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PROTEÇÃO INDIVIDUAL

500

Kits de Máscaras e Álcool em gel

Doação da empresa UNIMED Vale do Jaguaribe. Em que a AUPP realizou a logística de
mobilização e entregas as famílias.

AUPP
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Opiniões das famílias sobre as
ações de resposta a COVID

Foi muito importante, porque em momento que a gente mais
precisou, principalmente no Natal, sanou nossa preocupação de
como iriamos passar o Natal.
Foi graças a Deus a esses kits, porque meu marido estava
desempregado. Deus é muito bom e eu ainda conseguir ajudar a
minha mãe. Foi no tempo que mais precisávamos
Assim que começou a pandemia, começamos a receber o kit
compaixão. Meu marido desempregado, horrível a situação

Tudo muito maravilhoso, mas o kit natalino, foi muito demais.
Primeira vez que ganhei um panetone. Gostei muito. Meus filhos
muito felizes. Agradeço imensamente. Sou muito grata.

É muita gratidão, porque foi um tempo muito difícil e tinha dias que
faltava alguma coisa em minha casa. Mas Deus é tão maravilhoso
que quando faltava, eu olhava o telefone e tinha lá o recado de
vocês:vamos distribuir o kit compaixão e teremos energia de troca.
Só tenho a agradecer a todos.
Saber que vocês olharam por nós, não tem como agradecer

AUPP
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RESULTADOS

2020

1.018
1.375
1.616
22.078
05 12
04 27
Famílias Beneficiárias

Inscritos no Sistema de Apadrinhamento

Atividades

Atendimentos

Projetos

Tecnologias

Sociais

Sociais

Cidades

AUPP

Comunidades
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Desenvolvimento Social

Nossa estratégia de intervenção social segue a recomendação do nosso principal
parceiro, o ChildFund Brasil, onde a estratégia é dividida em três ciclos de vida: público
de 0 a 6 anos, de 7 a 14 anos e de 15 a 24 anos.
Para cada ciclo de vida, existe um portfólio de projetos e tecnologias sociais, onde a
AUPP por meio da escuta comunitária realizada através do DCP – Desenvolvimento
Comunitário Participativo, elenca quais projetos sociais devemos trabalhar. No ano de
2020 desenvolvemos 03 programas e 05 projetos sociais.
Durante todo o ano, a AUPP, fez-se presente em meio a comunidade de públicos
associados e famílias vinculadas, através do sistema de apadrinhamento, a
Associação embasa sua conduta de construções de saberes, fazeres, no paradigma
Biocêntrico e pensamento sistêmico e complexo, contudo sem desconsiderar ou negar
paradigma linear, que solidificou toda estrutura que hoje nos mantem.
Como referencias teóricas para o paradigma emergencial, a AUPP destaca os pilares
que sustenta cada posicionamento e aprendizado: Paradigma Biocêntrico (Paulo
Freire); Comunicação Não Violenta (Marshal Rosemberg); Educação Biocêntrica (Ruth
Cavalcante e Cezar Wagner; Teoria da Complexidade (Edgar Morin); Sistema de
Biodança (Rolando Toro); Pensamento Sistêmico (Ludwig Von Bertalanffy, Fritjof
Capra); ABS- abordagem sistêmica comunitária (Padre Rino Bonvini, Bert Hellinger,
Ruper Shaldrek).
A fundamentação teórica, alia-se as tecnologias sociais as quais destacamos: Terapia
Comunitária Integrativa; Abordagem Sistêmica Comunitária; Terapia Reiki e
Constelações Familiares.

AUPP
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Família Cuidadora
Impacto: Favorecer o desenvolvimento integral e bemestar de todas as crianças entre 0 e 6 anos buscando
assegurar que todos os direitos sejam respeitados.
Objetivo do Projeto: Contribuir para que a família
desenvolva suas competências visando à garantia de
condições dignas para o pleno desenvolvimento de
crianças da primeira infância.

Encontros temáticos para cuidadores;
Atividade de celebração da vida;
"Estamos em um momento muito difícil com essa
pandemia, nesse momento de estar em casa
para a nossa proteção, e com isso vem os
transtornos.
A chegada das ajudas com os kits alimentícios e
as atividades virtuais, me deixa um pouco aliviada
em saber que não faltará o básico para minha
família e um ambiente seguro.
Só tenho a agradecer por essas ajudas. Que
Deus continue nos abençoando."

Formação em abordagem sistêmica para
voluntários;
Casinha de Cultura;
Kit Compaixão;
Terapia comunitária integrativa;
Mecanismos de Proteção Comunitária;
Contação de Histórias.

- Daiany D`arc - 33 anos
""Eu gosto muito de participar
da atividade de casinha de
cultura no telefone"
Bianca Rabelo - 06 anos

AUPP

415

CRIANÇAS
(0 - 6 anos)
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Adolescentes Saudáveis
e Participativos
Impacto: Todas as crianças e
adolescentes
de
7-14
anos
desenvolvem
capacidades
para
estabelecer relações saudáveis na
família, escola e comunidade e
habilidades para a tomada de decisões.
Objetivo do Projeto: Contribuir para
fortalecer os vínculos entre crianças,
adolescentes e adultos responsáveis
em ambientes saudáveis e protegidos.

Habilidades
para a Vida
Objetivo do Projeto: Promover a
educação e a cultura de paz com
participação
ativa
de
crianças,
adolescentes, família, escola e comunidade
para o exercício da cidadania.

722

CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
(7 - 14 anos)
AUPP

Atividade do movimento da infância e
identidade cultural (Casinha de Cultura);
Instrumentos Musicais;
Brincando nos Fortalecemos (Claves);
Aflatoun;
Terapia Comunitária;
Mecanismos de Proteção Comunitária;
Comunicação Autêntica;
Oficinas artesanais;
Atividades Esportivas.

"Ano passado eu gostei bastante da casinha
de cultura pois produzimos brincadeiras com
matérias recicláveis, e também gostei do
AFLATON pois falou um pouco de
economizar."
Ana Leticia - 12 anos

"Eu adoro o CLAVES, já fiz várias
atividades. Eu aprendi que a gente
tem que dividir, ajudar o outro, e
não deixar as tocarem em nossas
partes íntimas."
Ana Priscila - 07 anos
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Identidade e
Participação Cidadã
Impacto: Todos os jovens de 15-24 anos são
capacitados e têm oportunidades para empreender
projetos pessoais e profissionais.
Objetivo do Projeto: Fortalecer a identidade pessoal e
comunitária dos jovens, melhorando sua autoestima, os
vínculos familiares, comunitários e sociais.

Atividades de fotografia, registros e
memórias comunitárias;
Oficinas de saúde reprodutiva;

Para todos um ano muito difícil e
também de muito aprendizado. E
durante esse ano de 2020, participei
de muitas atividades na associação,
virtualmente pelo Google Meet,
inclusive das celebrações da vida que
são super animadas e dos
planejamentos das atividades do
mês, onde me sinto bem e que posso
expor minha opinião como jovem.
Obrigada a toda a equipe da
associação, que em meio a essa
dificuldade, continuou nos ajudando
de diversas formas."
- Dályda Tomaz

AUPP

Encontros educativos;
Encontros da REJUDES;
Lives temáticas;
Tecnologia MJPOP;
Aflateen;
Formações sobre a Agenda 2030- ODS;
Terapia comunitária;
Vivencias Biocêntricas e abordagens
Sistêmicas.

238

JOVENS
(15 - 24 anos)
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Sustentabilidade do Lar
Impacto: Favorecer o desenvolvimento integral de
família e comunidade, buscando assegurar que todos
os direitos sejam respeitados.
Objetivo do Projeto: Assegurar às famílias acesso aos
meios de vida sustentáveis para a promoção do
desenvolvimento comunitário.

Grupos de Geração de Renda - GOLD;
Encontros educativos;
Segurança Alimentar;
Terapia Comunitária;
Encontros de Voluntários/Animadores;
Formação de Voluntários/Animadores
Mecanismos de Proteção Comunitária;
Conselhos de Direitos (CMDA, CMS,
CMAS);
Conselhos administrativos (Diretorias)

1.018

"Quero dizer que durante esse ano de
2020, eu participei de muitas coisas
que teve na associação pelo o
Google Meet, das terapias e das
formações, teve momentos de
escutas e esse momento foram
muitos gratificantes. Eu aprendi
muitas coisas, que consegui colocar
em prática nesse momento tão difícil
de pandemia."

FAMÍLIAS

AUPP

Juraci Alves
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Tecnologias Sociais

Entender o alcance e poder das tecnologias sociais, em meios as comunidades com as
quais trabalhamos, faz de nós geradores de processos que deflagram movimentos
transformadores na vida das pessoas que se disponibilizam em participar.
"Esse conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou
aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, representam soluções
para a inclusão social e melhoria das condições de vida." (ITS, 2007).
Durante o ano de 2020, a forma de interação entre os públicos e as tecnologias
sociais, se deu pelas plataformas online. A maneira encontrada para receber respostas
das famílias, crianças adolescentes e jovens, foi através dos grupos de WhatsApp,
formado pelos educadores de cada organização.
A intervenção social acontece nos três ciclos de vida: de 0 a 6 anos, de 7 a 14 anos e
de 15 a 24 anos. Além disso, temos os trabalhos com tecnologias voltadas para as
famílias (adultos responsáveis pelas crianças, voluntários e lideranças comunitárias).
Cada público tem seus objetivos gerais, objetivos específicos, metodologias e
tecnologias sociais próprias.
As tecnologias sociais apresentam efetivas soluções na direção das transformações
sociais. A associação utilizou as referentes tecnologias e participações em 2020:
•AFLATOUN
•BRINCANDO NOS FORTALECEMOS
•OLHARES EM FOCO
•TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA
•CASINHA DE CULTURA
•GOLD
•MJPOP
•AFLATEEN
Instrumentais de evidencias de execução de projetos e tecnologias, é possível avaliar
o IDP (índice de desempenho de projetos). Para avaliar se considera a tríade: ações
executadas, beneficiários alcançados e orçamento destinado.
Durante o ano de 2020, a AUPP, foi avaliada com um cálculo da porcentagem da
execução, sendo aceitável o índice geral de 0,83 a 1,13%, em 2020 conseguimos um
índice de 0,80% sendo considerado uma boa média, tendo em vista o cenário da
pandemia da COVID-19.

0,80%
AUPP

Índice de Desempenho de Projetos
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Durante o ano de 2020, foram constituídos 5 grupos, com total de 242 beneficiários. As
atividades aconteceram de forma remota, (Google Meet) utilizando as ferramentas
tecnológicas, além de atividades impressas, para interação com as famílias sendo entregues
casa.
Para mensurarmos qualitativamente a tecnologia, foram realizadas entrevistas com grupos de
crianças e adolescentes que participaram da tecnologia, em um total de 14% dos participantes
(35 crianças e adolescentes com idades 07 a 14), que responderam a entrevistas qualitativas.

Aprendemos
sobre noção
de finança

Desenvolve
dinâmica
com a
família

Incentiva a
todos nós a
economizar
tudo em casa e
na escola

Orienta para
sabermos
poupar
dinheiro

Considera que a tecnologia
AFLATOUN, seja necessária
para as crianças e
adolescentes?
Entender o
presente e o
futuro, é aqui
que a gente
aprende
É muito
divertido

Abre a mente
para olhar para
o mundo

Liberamos a
nossa
timidez.

Orienta a cuidar
melhor da
natureza

Combater preconceito;
Combater racismo;
Cuidado
com
acidentes
domésticos;
Economizar energia e água da
casa;
Necessidades e desejos;
Sobre direitos e deveres de
todos;
Valorizar dinheiro;
Valorizar o planeta.

A tecnologia AFLATEEN, foi abordada com materiais de áudio com conceitos de
educação social e financeira, com infográficos contendo técnicas básicas de poupança nas
mais diferentes esferas, recursos naturais, alimentação e finanças.
As atividades foram momentos remotos (Google Meet), sendo trabalhadas as partilhas do
aprendido e apresentação de resultados dos que conseguiram colocar em práticas as dicas de
educação social e financeira.
Durante o ano de 2020, foram realizados pela coordenação de juventudes, 38 encontros
temáticos, com 82 beneficiários.
Para mensurarmos a qualidade da oferta da tecnologia, foram entrevistados 16 jovens, que
representa 19% dos participantes.
Amplia a visão de projetos para os jovens;
Incentiva o empreendedorismo;
Motiva ao campo de trabalho;
Traz consciência da educação social e financeira.

AUPP
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O impacto direto da tecnologia na vida das crianças e das famílias, especialmente
pela abordagem direta na relação estabelecida da criança para com seu corpo, os
cuidados e consciência quanto as violações a que poderão estar expostas e a tomada
de decisões de comunicar qual quer situação de violação.
Em 2020 foi possível a constituição de 04 grupos do CLAVES, com total de 169
beneficiários.
Para mensurarmos os impactos da tecnologia executada, pelas plataformas virtuais,
foram entrevistados, 35 de crianças com idades entre 7-14 anos, representando assim
um percentual de 20% do total geral de participantes.

Dentro de casa
pode acontecer
esse tipo de
violência
Existem
amigos que
passam por
essas
situações

AUPP

Sempre contar
para o pai, a
mãe, a
professora e na
Associação

Não sair
sozinho

Não aceitar
presentes de
estranhos

O que as crianças
passaram a observar mais
no seu dia a dia com essa
tecnologia?

O meu corpo e
quem pode
tocá-lo

Falar se estiver
passando por
situação de
violência sexual
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A tecnologia casinha de cultura, é um forte aliado a
manutenção e atualização da memória cultural de
suas comunidades e seus povos, bem como a
manifestação do direito de brincar na infância.
É uma tecnologia que prevê o engajamento cultural, de
famílias e comunidade para um olhar sensível a História
construída por todos os antepassados e que influencia na
vivência e História atual.
É uma maneira de trazer presente a reflexão e o
desenvolvimento crítico, quanto as faces de todos os
contextos.
Em 2020, a AUPP, constituiu 5 grupos de crianças e
adolescentes, para executar a tecnologia, totalizando 406
crianças e adolescentes beneficiadas.
Para compreendermos os impactos dessa tecnologia na vida
das crianças e adolescentes, foram entrevistados 35 crianças
e adolescentes, que integraram os grupos, que representa
9% dos participantes durante o ano de 2020.
Fazer

artesanato,
No encontro em
costurar e
que todos cantaram
cortar fazer
Aquele
parabéns par mim,
bonecas de
encontro da
pois era meu
florzinha amarela. fuxico
aniversário

De todos os momentos que
participei, quais eu destaco
como sendo inesquecíveis?

18 de maio

No encontro
que construímos a
boneca abayomi
(negra), foi muito
divertido

Quando
construímos
brinquedos

Quando fizemos
aranha com rolo
de papel
higiênico, as
Brincadeiras, Sol
e Lua, adivinhas

AUPP

As
brincadeiras
com outras
crianças

O dia que foi
abordado sobre a
consciência negra,
porque ali foi dado
bastantes
participações
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Essa metodologia em 2020 aconteceu de modo remoto, que teve como foco principal,
estudos sobre o Estatuto das Juventudes, passando por todas as seções contidas no
estatuto, sendo cada mês trabalhado uma seção específica. A tecnologia social
MJPOP – Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, tem o objetivo de formar jovens
para que possam monitorar políticas e serviços públicos. Por meio de oficinas,
debates, seminários, encontros e reuniões, ela trabalha o empoderamento de jovens e
adolescentes para promover participação cidadã e protagonismo juvenil. Em 2020 as
seções foram abordadas através de salas virtuais, vídeos, áudios e ferramentas de
pesquisas (Google formulários), para a facilitação dos processos de partilhas. A AUPP,
através da coordenação de juventudes, ofereceu 49 encontros para um total de 102
beneficiários.
Foram entrevistados um total de 16 jovens, que representam 15% dos participantes e
em síntese deixam suas impressões sobre a tecnologia.

Aprendi a lidar melhor
que os acontecimentos
principalmente da minha
vida e na sociedade.

AUPP

Contribuiu muito,
com nossa
consciência crítica.

O MJPOP me fez discutir
melhor sobre como as
decisões governamentais
refletem em tudo ao nosso
redor.
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O Grupo de Oportunidade Local de Desenvolvimento - GOLD, existe desde o ano de
2013, e mantem-se guiados pelos propósitos permeados pelos princípios de
compromisso, responsabilidade, e pensamento coletivo na perspectiva de poupar e
contribuir com o desenvolvimento do próprio grupo e comunidade.
O grupo compra ações quinzenalmente e realiza seus empréstimos sem
qualquer inadimplência, funcionando de modo satisfatório.
O grupo é considerado por todos, uma conquista
comunitária através dos esforços individuais e
determinação baseado na solidariedade entre
todos e cumprimento de acordos internos.
Há 08 anos o grupo só apresenta
excelentes resultados.

Durante o ano de 2020, o grupo
GOLD na OSP Cooperadora SONE,
realizou 23 encontros e contou com
a participação de 23 membros.
Atualmente o grupo tem uma
poupança superior a 35.000,00
(trinta e cinco mil reais).

AUPP
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A fotografia social proporcionou ao jovem
redimensionar o olhar para todos os contextos
comunitários e a partir de suas lentes, refletirem
sobre o meio ambiente e sua degradação, bem como
a memória histórica da comunidade através de seus
casarões e demais prédios. Impulsionou ainda uma
visão crítico social da realidade vivida na comunidade
o que integra as boas práticas e soluções para os
problemas locais. Foram possíveis a constituição e o
trabalho de 02 grupos com total de 50 beneficiários
em 2020.

Foram entrevistados 16 jovens, representando assim
31 % dos participantes, que trouxeram suas
impressões sobre a tecnologia em 2020:
- Possibilitou um olhar mais direcionado para o
contexto vivido durante a pandemia, principalmente
nos que estamos aprendendo a realizar. Tudo foi
registrado;
- Foi muito importante para termos uma visão de
como a comunidade estava enxergando o cenário de
pandemia;

AUPP

Relato de Sustentabilidade

2020 - 32

A tecnologia Terapia Comunitária Integrativa (TCI), apresenta
os pilares do pensamento sistêmico, teoria da comunicação,
antropologia cultural, pensamento de Paulo Feire e a resiliência. É
na roda de TCI, que os participantes se manifestam através da
fala, apresentando suas situações limites, suas dores,
preocupações que se repetem constantemente. Em 2020 as rodas
de TCI foram realizadas de modo remoto (Google Meet), sendo
oferecidas para crianças, adolescentes, jovens e adultos e em
parceria com o núcleo terapêutico Teia de Gente, onde
disponibiliza de mais terapeutas voluntários.
Para crianças e adolescentes, foram oferecidas 32 rodas, com
155 beneficiários.
A mesma tecnologia, foi oferecida para os jovens. A AUPP, através do
núcleo de extensão em PICS (Práticas Integrativas Complementares Em
Saúde), o espaço terapêutico Teia de Gente, ofereceu 40 rodas de TCI,
alcançando um total de 106 jovens. Também foi ofertada para o público de
famílias, através do núcleo de extensão em PICS, o espaço terapêutico
Teia de Gente, um total de 81 rodas de TCI, para 598 famílias.
Clareia a
mente

Descobre
caminho
para
soluções

TCI é
fundamental

Há momento
que nós não
estamos bem
e precisamos
partilhar

Quando
participamos
sentimos
outra pessoa

Crianças

A gente se
sente
amado,
acolhido

A boca fala
e os órgãos
saram

Jovens

Adolescentes

Passamos a
nos
conhecer
melhor

Controlar a
ansiedade

TERAPIA

Ajuda a
colocar a
dor para
fora

Melhora o
diálogo em
família

Comunidade

Aprendemos
superar
problemas
Ajudou
bastante,
nesse
momento
tão tenso

AUPP

Famílias

Parceiros

Aprendi a
lidar com
minha
ansiedade

Acalma a
mente, traz
alívio na
alma

troca de
saberes e
experiências
com pessoas
incríveis

Todas as
vidas
importam e
podemos
ajudar

Proporciona
harmonia e
convivência
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A Rede de Juventude em Defesa de seus Direitos Sociais (REJUDES) é uma iniciativa
do ChildFund Brasil, em que sua proposta é mobilizar jovens dos projetos executados
pelas Organizações Sociais Parceiras do ChildFund Brasil, a participarem de
atividades que fortaleçam suas vivências em sociedade, trabalhando os pilares:
desenvolvimento pessoal, sociopolítico e holístico, além de ser guiado pelo Estatuto
da Juventude (Lei 12.852/2013).
Durante o ano de 2020, foi possível constituir 05 grupos de atuação através do
empenho da coordenação de juventudes, que mobilizou um total de 158 jovens e
foram oferecidas 107 atividades em frentes distintas.
Para mensurarmos a qualidade e resultado da tecnologia/movimento no ano de 2020,
foram entrevistados 16 jovens, que deixam suas ponderações.

ivi da de s:
A RE JU DE S co m as atas ro da s
ce leb ra çã o da vid a, cr uc iai s
de co nv er sa s fo ra m o no qu e
pa ra no s ma nt er lig ad
ac on te ce no mu nd o, ado s
co ns cie nt iza çã o nã o sóeit os
cu ida do s, ma s do s dir çã o de
qu e te mo s ne ss a sit uaos
pa nd em ia, e cla ro
tr aç ão
mo me nt os de de sc onos
im
ót
m
ra
fo
qu e

AUPP

A RE JU D ES at é ho je
m e aj ud a ba st an te
no m eu cr es ci m en to
pe ss o al .

Pr op or ci on ou -m e
m ai s co nh ec im en to
so br e di re it os do s
qu ai s nó s jo ve ns
po ss uí m os e
pr ec is am os lu ta r
po r el es

Relato de Sustentabilidade

2020 - 34

Os mecanismos de proteção à criança, adolescente e jovem em nível comunitário, são
redes ou grupos de indivíduos em nível comunitário que trabalham de maneira
coordenada nos objetivos de proteção de crianças, adolescentes e jovens. Todas as
iniciativas são planejadas de forma participativa envolvendo os atores sociais da
comunidade para promover um ambiente mais favorável a proteção da criança, o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o estabelecimento de ações de
vigilância, coordenação, resposta e prevenção.
Durante o ano de 2020, foram realizados, 40 encontros com as famílias tratando dos
temas geradores das referidas tecnologias, tanto no formato virtual quanto presencial.
Todas as 786 famílias foram contempladas com a realização dos encontros temáticos
mensais, realizado pela AUPP.
Para mensurarmos o resultado qualitativo na vida dos participantes e no âmbito
familiar, foram entrevistadas 281 famílias, que representam 47% das famílias que
participaram dessas tecnologias. As famílias trouxeram suas opiniões sobre a
tecnologia.
Compreendi que
todos de uma
família precisam ser
incluídos e ninguém
deve excluir qual
quer que seja esse
membro

A rejeição causa um
grave mal para a
família

É muito importante juntar
todos no mesmo objetivo.
Assim a comunidade vai
vivendo melhor.

Bom saber que tem
alguém que podo nos
ajudar

Quando chamamos todos para
dialogar sobre o tema, é
parecido com a festa do
bumba meu boi. Quando
chamamos todos, o boi
renasce. É isso

Alivia o sufoco
nas relações
familiares.

Aprendi a
exercitar mais
a paciência

AUPP

A comunidade é feita por
todos, então todos começam
a entender seu papel de
proteger todas as crianças

A comunidade vai se
tornando mais unida e
responsável

Aprendi a
lidar melhor
com os filhos

Nos deixa
mais tranquila
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Resultado Financeiro
As receitas da AUPP em sua maioria advém da parceria com o ChildFund Brasil, por
meio do Sistema de Apadrinhamento, além de eventuais parcerias com governos
locais e com parceiros estratégicos.
Apresentamos no quadro abaixo o resumo financeiro, quanto as resultados de 2020.
No que refere-se as fornecedores e aos prestadores de serviços, a AUPP segue as
diretrizes deliberadas pelo o seu corpo diretor e as politicas do ChildFund Brasil. O
setor de administração e finanças, junto ao corpo diretor e conselho fiscal, realiza
anualmente coleta de preço para fornecedores recorrentes e para aqueles que
ultrapassa o valor de dois salários mínimos.
Os principais fornecedores são de gêneros alimentícios, serviço de internet, material
de limpeza, material educacional, material de escritório, material impresso e serviço de
educadores sociais.
Os valores referente a presentes para as crianças, refere-se a doações voluntárias dos
padrinhos e madrinhas em valores, no qual é destinado exclusivamente para as
crianças, adolescentes e jovens.
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Sistema de Apadrinhamento

O setor de Vinculo Criança Padrinho (VCP) é o responsável pela comunicação e a
vinculação dos padrinhos e madrinhas com as crianças e a organização. São os
padrinhos e madrinhas nossos principais viabilizadores. Esse Sistema de
Apadrinhamento é coordenado pelo ChildFund, em que padrinhos e madrinhas
realizam a doação financeira mensal, para que as organizações parceiras possam
executar os projetos sociais.
Neste sistema é possível a comunicação e a vinculação por meio de cartas e
relatórios.

1375
1.510

CRIANÇAS
INSCRITAS

CARTAS
RECEBIDAS

433

CAJs RECEBERAM
DFC

1.507

O sistema de apadrinhamento
prevê o orçamento mensal para
custeio e investimento nas ações
do plano operacional anual,
contudo
os
padrinhos
e
madrinhas, ainda resolver enviar
presentes aos seus afilhados
sociais, o que é denominado pelo
CF Brasil de DFC. Os referidos
presentes são transferidos a
famílias para que possam utilizar
com as necessidades básicas das
crianças.

CARTAS
ENVIADAS

Durante o ano 2020, 433 crianças. adolescentes, jovens e suas famílias foram
contempladas com essa transferência de presentes eventualmente. Desse total de
beneficiários, 100%, utilizaram o recurso com compras de alimentações e manutenção
pessoal da criança. Opiniões das famílias sobre essa ação de padrinhos e madrinhas,
em uma única frase:
“Os padrinhos e madrinhas, são como anjos enviado por Deus, para nos ajudar nos
momentos mais difíceis”, toda nossa gratidão. Não há palavras para expressar”.
AUPP
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Proteção Infantil
A AUPP, é um dos entes da sociedade civil que compõe o SGDCA (Sistema de
Garantia dos Direitos de crianças e adolescentes) na Cidade de Limoeiro do Norte-CE.
O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) consolidouse a partir da Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA) de 2006. O SGDCA é formado pela integração e a
articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade civil como um todo, para garantir
que a lei seja cumprida, que as conquistas do ECA e da Constituição de 1988 (no seu
Artigo 227) não sejam letra morta.
A AUPP assume a bandeira de defesa dos diretos das crianças e adolescentes e está
sincronizada e articulada a rede com enfoque no eixo da promoção e controle. No seu
cotidiano de trabalho nas bases, a AUPP através de suas equipes vincula-se as
famílias em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade, reafirma o que diz a
constituição federal, especialmente em seu artigo 227: “Art. 227 É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
O ano de 2020, foi marcado pelo aumento considerável de casos de violência
doméstica, de acordo com o portal G1. CE, Denúncias de violência doméstica ao
Disque 180 aumentam 92% no Ceará, reportagem publicada em 22/12/2020. Os
dados revelados, são do Instituto Igarapé, que declara:
“foram 533 ligações de março a junho de 2019, e 1.026 em igual período deste ano,
primeiro quadrimestre da pandemia devido à Covid-19 e isolamento social no estado “.
Essa situação de violência domestica, afeta todo o sistema família, agravando
sobremaneira principalmente a mulher e crianças e adolescentes.
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Para os órgãos de defesa da criança e adolescentes, apesar de não ser notificada
aumento de denuncias, a violência e o abuso sexual contra a criança e adolescente,
mantem-se, o que não está existindo é o acesso para denuncias em tempo de
pandemia. Para Marina Araújo, da coordenação colegiada do Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente do Ceará (CEDECA-CE), os dados do Disque 100 são
“muito subnotificados” em comparação com a realidade, mas escancaram prejuízos
trazidos pela pandemia:
Redução de denúncias formais por canais oficiais;
Dificuldade no acesso presencial a equipamentos de denúncia;
Aprofundamento de vulnerabilidades.
Mariana acrescenta: “Acreditamos que, durante o isolamento social, a violência sexual
se agrava devido à dificuldade de acesso presencial aos órgãos de denúncia. Os
dados também apontam que existe uma maior porcentagem de abusos praticados por
pessoas da própria família ou conhecidos, então no isolamento social a convivência
com possíveis agressores se agrava”.
Para alertar e combater esses tipos de violências,
contra a criança, adolescente e a mulher,
e
promover desenvolvimento, prevenir e proteger a
criança e ao adolescente de todas as formas de
violências e violações de direitos, a AUPP, enviou
informações para as famílias pelo WhatsApp, bem
como materiais impressos tratando do tema,
especialmente realizando a campanha de 18 de
maio. Para essa campanha todas as famílias
receberam materiais impressos tratado do tema. As
crianças foram envolvidas na campanha também,
para que não se repita tanto abuso. Essa é uma de
nossas bandeiras de advocaci.
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Movimento Cultural

LIVE - FIQUE DENDICASA
COM AUPP

AUPP

As ações culturais desenvolvidas pela AUPP fortalece
e consolida a tecnologia Casinha de Cultura e a
Economia Criativa.
Devido ao cenário da pandemia da COVID-19 a AUPP
realizou os movimentos culturais por intermédio de
lives no canal do Youtube da Associação.
Em junho de 2020 foi realizado a "I Live Fique Dendi
Cada com a AUPP", momento de apresentações
culturais e celebração do dia do padrinho e madrinha
do ChildFund Brasil. Durante o período de 2020 foram
realizadas 8 lives, direcionadas aos diversos públicos
de crianças, adolescentes, jovens e responsáveis.
As ações e movimentos culturais da AUPP foram
contemplados com o auxilio cultural da Lei Aldi Blanc,
foi vencedora do Prêmio Antônio Nogueira Régis –
Categoria Destaques da Cultura Limoeirense e
vencedora do projeto "Identidade e Participação
Cidadã". Ações apoiadas pela Secretaria Municipal de
Cultura, Desportos e Juventude de Limoeiro do Norte,
através do Fundo Municipal de Cultural, com recursos
provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29/06/2020.
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Voluntariado
Em seu planejamento estratégico, a AUPP disponibiliza de diversas ações que são
executadas por voluntários, são eles que mais contribuem para que alcancemos
resultados positivos nas ações propostas. A AUPP conta com a contribuição voluntária
de: Animadores comunitários; Terapeutas comunitários e reikianos; Diretores;
Facilitadores; Cuidadores do Espaço; Psicólogos; Educadores e outros.
No ano de 2020, tivemos uma média de 60 voluntários nas mais diversas ações da
instituição. Como contrapartida ao serviço voluntário a AUPP disponibiliza de
formação continuada, com foco na Abordagem sistêmica, com recortes específicos: 1 Esfera do eu; 2- Esfera das relações; 3- Esfera profissional; 4- Constelações
sistêmicas.
A AUPP, conta ainda com o apoio do Espaço terapêutico Teia de Gente - Núcleo de
PICS (Práticas Integrativas Complementares em Saúde). Foi através dessa parceria
que se tornou possível a realização de terapias comunitárias online, diálogos com
psicólogo, e recurso da escuta ativa para as famílias.
Enfatizamos a importância desses voluntários, principalmente durante o ano atípico
em que o distanciamento social, se fez necessário em consequência da pandemia do
COVID 19, que nos atingiu. Foram os voluntários que confeccionaram mascarás de
tecidos para as famílias, foram as animadoras que contribuíram para mobilizar e
entregar os kits compaixão nas comunidades.

AUPP

Relato de Sustentabilidade

2020 - 41

Lista de Siglas

AFC – Associação Futuro da Criança
APPU – Associação Projeto Paz e União
APROINFA – Associação para o Progresso Infantil
AUPP – Associação Unidos para o Progresso
CAPS - Centros de Atenção Psicossocial
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
ETG - Espaço Terapêutico Teia de Gente
GOLD - Grupo de Oportunidades Locais e Desenvolvimento
GRI - Global ReportingInitiative
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
IDP - Índice de Desempenho de Projetos
LPP - Luta pela Paz
MJPOP – Monitoramento Jovem de Políticas Públicas
MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
ODS - Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis
OMS - Organização Mundial de Saúde
OSC - Organizações da Sociedade Civil
PICS - Práticas integrativas complementares em saúde
PNAS - Política Nacional de Assistência Social
PPI - Política de Proteção à Infância
REJUDES - Rede de Juventude em Defesa de seus Direitos Sociais
SGD - Sistema de Garantia dos Direitos
SONE – SOCIEDADE NOVA ESPERANÇA
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUS - Sistema Único de Saúde.
TC - Terapia do Cuidado
TCI - Terapia Comunitária Integrativa
UBG - Unidades Básicas de Gestão
UFC - Universidade Federal do Ceará
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