ONG: Associação Beneficente Santa Fé
Projeto: De Volta para Casa
A Organização
A Associação Beneficente Santa Fé atua há doze anos na cidade de São Paulo, com projetos de
atendimento e abrigamento às crianças/adolescentes em situação de rua, buscando a efetivação
dos direitos básicos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Seu objetivo
é o resgate dos meninos e meninas e sua reintegração às famílias ou, quando não é possível e
conforme a idade, o encaminhamento para adoção ou o apoio à sua emancipação. A proposta
de trabalho é sistêmica e composta por programas/ações de pesquisa e intervenção na rua;
abrigamento com a metodologia da ambiento-terapia (Dr. D. Winnicott) em 3 casas-residência
(Minha Casa - Crianças de 0 a 12 anos; Casa da Juventude - adolescentes de 13 a 18 anos
incompletos; Casa da Vovó Ilza - adolescentes grávidas e seus filhos); apoio/tratamento às
famílias para viabilizar a volta das crianças para casa e capacitação e preparo para a
emancipação dos jovens. Seu trabalho tem sido reconhecido de maneira cada vez mais
significativa: - Eleita como a melhor tecnologia social do Brasil em 2005 - na categoria Direitos
da Criança e do Adolescente - pela Fundação Banco do Brasil, Petrobrás e Unesco; Reconhecida pela ONU com a visita oficial do representante da seção de Direitos
Humanos/Violência Sexual Criança e Adolescente, Dr. Juan Miguel Petit; - Destacada como
um dos trabalhos mais importantes de São Paulo pela Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social em 2001.

O Projeto
Recuperação de crianças e adolescentes em situação de rua, vítimas de abusos de diversas
ordens, através de regime de abrigamento temporário. Utilizando o método da ambientoterapia, o objetivo é recuperar e promover seu pleno desenvolvimento, até que possam, de
forma segura, "voltar para casa". O abrigamento inclui, entre outros, atendimento
especializado a casos de drogadicção e o acompanhamento cuidadoso no retorno desses
meninos à escola, assistindo-os para que sejam bem sucedidos (reforço, contato estreito com a
escola, etc.). Em 2004, 97% das crianças e adolescentes abrigados foram aprovados na escola.
São oferecidos, ainda, cursos extra-curriculares (inglês, informática, música, dança e outros) e
profissionalizantes; atividades esportivas; atividades de lazer e culturais nos finais de semana;
assessoria na descoberta da vocação profissional; atendimento médico, psicológico,

fonoaudiólogo e odontológico, em parceria com empresas e instituições. Este programa inclui
o atendimento à família das crianças e adolescentes abrigados, visando promover a necessária
transformação do quadro de miséria das suas famílias, para que se promova a "volta pra casa"
em bases sustentáveis, garantindo o direito à convivência familiar e prevenindo a ida de
irmãos (as) também para as ruas. O atendimento é extensivo a crianças e adolescentes
anteriormente abrigados e seus familiares que buscam na Instituição, em função do
vínculo/referência, apoio de diversas ordens e jovens em processo de emancipação (18 anos
completos). Este programa atende em média 240 crianças, adolescentes e seus familiares por
mês.

Período no site
De 17/09/2003 até 06/02/2006.
Valor captado
R$ 150.000,00
Dados de Contato
Rua Bartolomeu de Gusmão, 229 04111-020 - São Paulo/SP
Telefone: (+55.11) 5549-0564
E-mail: santafe@santafe.org.br
Website: http://www.santafe.org.br

Comunidade atingida
Crianças, adolescentes, mães-adolescentes e seus filhos e famílias que vivem nas ruas
da cidade de São Paulo.

