A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que você
apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e um
relatório final de resultados.

Relatório Final

ASSOCIAÇÃO SAÚDE CRIANÇA – ZONA SUL
Ampliando Horizontes: Ações de cidadania para transformar famílias de crianças em
tratamento de saúde e situação de risco.

Associação Saúde Criança deu continuidade ao acompanhamento e orientação aos
grupos familiares, alinhada aos seus quatro pilares: Saúde, Educação, Cidadania e
Geração de Renda. Com o apoio, foi possível aumentar de 95 para 130 o total de
famílias já atendidas pela instituição e superou as expectativas da equipe.
O projeto ofereceu aos membros das famílias cursos, material de trabalho, auxílio de
passagens e lanche, que ampliaram suas perspectivas de trabalho e renda e
contribuíram para superar seu grau de vulnerabilidade socioeconômica, agravado pelo
enfrentamento a uma situação de doença e tratamento de saúde de um filho. Foram
oferecidos cursos como Cuidadores de Idosos, Patologia Clínica, dentre outros.
Histórias de superação, como a de um familiar que recentemente ingressou na
faculdade de farmácia, são frequentes na história da organização.
O projeto ampliou ações com a constituição de um grupo de pais, padrastos e avôs das
crianças atendidas, intitulado “Papo de Homem”, realizado quinzenalmente com uma
terapeuta, onde existe uma troca de vivências e criam-se vínculos afetivos; foi criado
ainda o Grupo de Adolescentes, que além de encontros promove também a visita a
exposições, museus e cinemas - para que se apropriem da cidade onde moram
gerando conhecimento e pertencimento.
Foi fechada uma parceria com um shopping center para construção de casas para as
famílias que possuem um terreno ou casa própria em condições precárias.

Atividades realizadas:





Acompanhamento mensal individualizado às famílias;
Oficinas de capacitação e geração de renda;
Encontros de pais e avôs;
Encontros e passeios culturais com os jovens.
Oferecer a essas famílias tão vulneráveis apoio multidisciplinar que possibilite a
elas estimular o fortalecimento dos vínculos, a autoestima a autonomia e o
acesso a conhecimento sobre seus direitos e deveres que possam garantir o
pleno desenvolvimento de suas crianças e adolescentes, é “uma possibilidade
única”, como dizem as famílias no momento da alta.”
Cida Paranhos, Coordenadora do Saúde Criança
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