Relatório de Conclusão de Parceria
Nome da Organização: INSTITUTO SERE
Nome do Projeto: REDE DE APOIO AOS JOVENS DOS CRIAADs DA BAIXADA
FLUMINENSE
I. Dados sobre a Instituição
Nome completo: INSTITUTO SERE – SERVIÇOS, ESTUDOS E REALIZAÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CNPJ: 29.472.461/0001-49
Ano da Fundação: 1992
Endereço:Rua da Lapa, 180 sala 509
Município: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 20201-180
Telefone: 2507-5508
Fax: 22240272
Email:sere@sere.com.br
Nome do principal representante: Waltraud Maria Schreiber
Cargo: Presidente
Nome do responsável pelo projeto: Serafim Rodrigues Alves Jorge
Cargo: Gerente do Projeto
II. Dados sobre o projeto
1)

Descrição Sumária do Projeto:

Neste projeto de Rede de apoio aos jovens dos Centros Recursos Integrados de
Atendimento aos Adolescentes - CRIAADs 1- da baixada fluminense, com vistas à
construção de uma cultura de garantia de direitos, os diretores optaram, inicialmente,
por trabalhar com os funcionários destes mesmos CRIAADs visto que são eles que lidam
com os adolescentes e jovens que passam por estas unidades. São eles que vivem o dia
a dia com os adolescentes. Portanto, se os mesmos adquirirem bons instrumentos para
lidar com as situações que emergem em suas vidas profissionais, com certeza, estes
profissionais terão mais facilidade para auxiliar estes jovens no processo socioeducativo,
preparando-os para poderem acessar ou mesmo construir, como cidadãos, outras Redes
de Apoio, conforme suas necessidades e desejos.
Portanto, o desenvolvimento da REDE interna de cada CRIAAD e entre os três CRIAADs
da Baixada Fluminense, implicou num esforço de construção/fortalecimento da
competência de trabalho em Equipe, cujo aprendizado no desenvolvimento desta
competência, contribuirá, certamente, para que os mesmos CRIAADs possam ser um
equipamento público de excelência e, junto com os demais parceiros da Sociedade Civil,
do Poder Público, do Sistema Sócio- Jurídico, esteja comprometido com a
construção/desenvolvimento da REDE de apoio aos jovens que cumprem ou já
cumpriram medidas socioeducativas contribuindo para que se tenha uma cultura de
garantia de direitos na Baixada Fluminense.

1

Através do decreto nº 41.983 de 06 de Agosto de 2009,
no art. 1º: “fica modificada a nomenclatura dos
Centros de Recursos Integrados ao Menor – CRIAM unidades administradas na estrutura do Departamento Geral
de Ações Socioeducativas –DEGASE, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação, para Centros de
Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD”.

2)

Objetivo Geral:
Criar ambiência local e regional de cultura de direitos humanos, fortalecendo o
trabalho socioeducativo dos CRIAADs de Nova Iguaçu, Nilópolis e Duque de Caxias
facilitando
a
reinserção
dos
adolescentes
infratores
à
sociedade
e
conseqüentemente, contribuindo para a redução da reincidência dos adolescentes
na criminalidade

3)

Área de Cobertura do Projeto: Baixada Fluminense

4. População Atingida:
100% dos funcionários públicos, contratados e terceirizados dos CRIAADs de Nova
Iguaçu, Duque de Caxias e Nilópolis (em torno de cem pessoas) e vinte outras do
Quadro da Direção do DEGASE – DEPARTAMENTO GERAL DE ATENDIMENTO
SOCIO-EDUCATIVO. Como resultado do trabalho com a população acima
mencionada o projeto atingiu em torno de 30 parceiros dos CRIAADs na missão
Socioeducativa.
5. Período de Implementação: Maio de 2007 a Agosto de 2008
6. Resultados e Metas Alcançados:
Profissionais dos diversos setores dos três CRIAADs passaram a se perceber como
agentes de promoção dos direitos humanos e a desenvolver práticas articuladas,
voltadas para o exercício da cidadania dos jovens atendidos;
As Redes sociais foram ampliadas e fortalecidas e tornaram-se disseminadoras
dos direitos humanos e do respeito aos jovens em conflito com a lei na região;
Novas estratégias de integração com as comunidades estão transformando os
CRIAADs em espaços de referência socioeducativa e de direitos humanos
Foi instituído um fórum de discussão dos Sistemas Nacionais de Ações Socioeducativas, que vem se reunindo mensalmente com a participação de, em média,

trinta parceiros da sociedade civil, sistema de justiça criminal e segurança pública,
poder público (área de educação, saúde e justiça): FORUM PRO-SINASE.
7. Atividades Realizadas: listar as atividades previstas no projeto e as atividades
realizadas e explicar se há diferenças.
- Junto aos Profissionais:
• Através do trabalho de Desenvolvimento de Equipe, foi feito um diagnóstico
organizacional, estrutural, contextual e identificado os principais problemas da
atuação dos CRIAADs da Baixada Fluminense.
• Foram elaborados e executados cursos de capacitação para os profissionais dos
CRIAADs para que pudessem desenvolver atitudes e valores pautados nos Direitos
Humanos e adquirir instrumentos de intervenção que integrassem a questão de
direitos humanos à sua prática, tanto no atendimento dos adolescentes como nos
contatos com a comunidade para a reinserção dos adolescentes
• Foram elaboradas e implementadas estratégias de comunicação e colaboração
com as redes existentes e integrados novos parceiros à REDE.
8. Metodologia:
A abordagem foi participativa-interativa promovendo novas relações de trabalho,
convivência construtiva com diferenças, desenvolvimento pessoal, interpessoal e
institucional, otimizando recursos e conhecimento do grupo e elaboração de
soluções para os problemas a serem enfrentados coletivamente.
9. Acompanhamento e avaliação:
•

Foi instituída uma Comissão, que se reuniu mensalmente para acompanhar o
desenvolvimento do projeto e os profissionais dos CRIAADs no trabalho de
desenvolvimento dos seus Planos de Ação voltados para a construção da REDE.
Integravam esta Comissão de acompanhamento do Projeto: os três Diretores dos
CRIAADs, o Diretor da Escola Sócio Educativa do DEGASE, três representantes
dos funcionários de cada CRIAAD e representantes do SERE.

10.Dificuldades e Obstáculos:
. As maiores dificuldades para a realização do projeto foram de ordem institucional:
compatibilizar a agenda dos participantes com o cronograma das oficinas do projeto.
. Atitude dos participantes à proposta de mudança passando da negação da
proposta de mudança de suas práticas profissionais à resistência e, pouco a pouco
ousando experimentar novas formas de atuação e finalmente comprometendo-se com
o projeto.
11.Impactos nas Políticas Públicas e Expansão/Ampliação do Projeto:
. A instituição do FORUM PRO-SINASE na Baixada Fluminense está servindo de
parâmetro para a criação de fóruns similares em todas as regiões do Estado do Rio de
Janeiro, visando à efetiva aplicação do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo.
12.Recomendações:
. Para a consolidação do FORUM PRO-SINASE recomendamos que o mesmo projeto
realizado com os cem funcionários dos três CRIAADs seja também realizado com o
CENTRO DE ATENDIMENTO AOS JOVENS INFRATORES INTERNADOS- CAI BAIXADA,
sediado em Belford Roxo com 150 funcionários.
. a disseminação de FORUNS PRO-SINASE pelas diversas regiões do Estado do Rio
de Janeiro, implicará na multiplicação deste projeto para os restantes 14 CRIAADs e
Centros de Atendimento a Jovens internados pela justiça.

13.Outros Comentários e Sugestões:
14.Anexos:
a. Relatório Final de Prestação de Contas
b. Carta de Entrega de Prestação de Contas
c. Declaração de Arquivo 5 anos

Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 2009.

____________________________
Serafim Rodrigues Alves Jorge
Gerente de Projetos

