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 MENSAGEM DA DIREÇÃO
Compor a mesa diretória da Sociedade de Educação e Saúde a
Família (SESFA), é antes de qualquer coisa uma satisfação e realização
pessoal, saber que estamos fazendo o nosso papel, a parcela do
compromisso cidadão para com a nossa comunidade e todas as
famílias, crianças, adolescentes e jovens usuários desta organização.
Visamos no meio social uma ferramenta para a sustentação dos
trabalhos, e vemos crescer a cada dia, a cada novo amanhã, tendo
como principal objetivo o desenvolvimento comunitário, caráter social,
qualidade de vida de todos e trabalhar voluntariamente com respeito e
responsabilidade. Lutamos diariamente com fervor, dignidade e
cooperação mútua pela realização das atividades, projetos e parcerias
das quais muito nos orgulha ao longo de 2018.
Lutar pelo fortalecimento, desenvolvimento e autonomia da nossa
comunidade será sempre a nossa mola mestre, nos impulsionando a
acreditar que, por meio destes objetivos sólidos seguiremos avançando
com força e fé, visando sempre à melhoria na qualidade dos serviços
oferecidos pela entidade, o reconhecimento e independência
necessária ao crescimento social, familiar, garantia de educação,
saúde e trabalho. Acreditamos fielmente no protagonismo social e na
sustentabilidade, consideradas bases que norteiam a realização de
nossas atividades. Ao enxergamos o próximo como sendo ele o único e
capaz de transformar a sua trajetória de vida, passamos a acreditar,
confiar em seu potencial, na sua força e assim nos dar forças, para
investir, qualificar, incentivar e lutar por condições que favoreçam seu
desenvolvimento.
Neste sentido, muitas foram as conquistas ao longo deste ano.
Focados na nossa perspectiva de futuro e metas traçadas em 2017 para
o ano de 2018, obtivemos êxitos em novas parcerias dentre elas: ABC
ambiental, realizando oficinas e atividades voltadas para a promoção
da sustentabilidade ecológica e a consciência social utilizando
materiais recicláveis, apoiando junto à organização o cumprimento dos
objetivos globais para desenvolvimento sustentável. Também obtivemos
em parceria com a Casa Civil do Estado do Ceará a realização do
projeto “Dinamização Social Colhendo Igualdades” que ofertou às
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias 15 oficinas como: Teatro,
Dança, Música, Pintura em Tela, Embalagens, Pintura em Tecido,
Bijuterias, Biscuit, entre outras oficinas das mais diferentes áreas da arte e

cultura. Inauguramos o programa “Casinha de Cultura” potencializando
espaços de convivência, fortalecimento da autoestima, ação conjunta
entre o brincar, resgate e valorização da tradição e cultura local,
buscando uma integração ao longo das diferentes gerações. Dentro
dos objetivos do programa Casinha de Cultura, conseguimos em 2018 a
publicação do livro: O Rosário de Chá de Rosas e Pedras da SESFA, que
num esforço de crianças e adolescentes participantes do projeto
realizaram um levantamento junto a comunidade sobre a historia e
fundação da entidade, culminando na criação do livro e uma noite
especial de apresentações e autógrafos.
Ainda dentro dos objetivos alcançado em 2018, a reforma do
auditório é sem duvida um passo, pintura, forro no teto, janelas de vidro,
instalação de novos ventiladores e equipamentos audiovisuais
permanentes, tornaram o novo auditório um espaço de referencia
dentro e fora da organização, onde esta vem sendo utilizada para
palestras e treinamentos de órgãos público municipal. Outra grande
realização foi a reforma e pintura da estrutura física da organização, as
pinturas externas, no interior das salas de aula, restauração do
laboratório de informática e a reorganização de materiais trouxeram a
todos um novo sentido e significado.
E, finalmente, em novembro de 2018 a SESFA comemorou seus 33
anos de fundação e trabalho, numa noite impar cheia de homenagens
de crianças, adolescentes e jovens participantes das atividades
oferecidas pela entidade, nossos parceiros, autoridades locais e, claro,
nossos educadores e colaboradores, todos munidos num único
sentimento de gratidão por mais um ano de vitórias e serviço ao
próximo, às famílias das comunidades atendidas nesta organização.
Imbuídos de tão grande sentimento de realização é que
agradecemos a DEUS por nos dar saúde e forças, permitindo que a
cada amanhecer nossas esperanças sejam renovadas, impulsionando a
continuar lutando em nome das famílias que aqui são assistidas, para
nos membros da diretoria é uma honra sermos a voz daqueles a quem
pouco são ouvidos, reconhecendo a importância do nosso papel e
atuando com seriedade, responsabilidade e compromisso.

 CONTEXTO COMUNITÁRIO
A Sociedade de Educação e Saúde à Família (SESFA), está
atualmente situada no município de Barbalha, região metropolitana do
Ceará. A cidade dos verdes canaviais como é conhecida fica a 503 km
da capital Fortaleza, e tem seu acesso pela BR-116. A cidade possui
segundo o senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE/2010), uma população de 55.323 habitantes, sendo 36.062 da
zona rural e 19.261 da zona urbana. Sua emancipação politica é
datada de 17 de agosto de 1846, e sua constituição é dividida em
quatro distritos: Barbalha (sede), Arajara, Caldas e Estrela.

Barbalha é considerada um dos maiores celeiros de cultura
popular do interior do Ceará, atrai milhares de turistas todos os anos
durante os festejos do seu padroeiro Santo Antônio no mês de Junho. A
festa dura em média 15 dias e é uma das maiores festas juninas do
nordeste do Brasil. Além da realização da tradicional trezena religiosa
em homenagem ao santo padroeiro, ocorrem os festejos sociais como a
quermesses, procissões e shows de grande porte no parque da cidade.
No primeiro dia da festa de Santo Antônio, os homens devotos
vão às cinco horas da manhã em busca do mastro, previamente
escolhido e preparado. Acompanhados por uma multidão de pessoas,
os homens trazem o Pau da Bandeira nos ombros até a frente da Igreja
Matriz de Santo Antônio para hastear a bandeira do padroeiro e
simbolizar que a cidade está em festa, dia este conhecido como o dia
do Pau da Bandeira, uma tradição local com mais de 100 anos de
existência. Além da tradicional festa do padroeiro, a cidade de
Barbalha é rica em diversidade cultural dentre grupos folclóricos com
reisados, penitentes, bandas cabaçais, festas locais, artesanato e uma
culinária própria da região do cariri.
As áreas de atuação da instituição se dividem em zona urbana
nos bairros: Cirolândia, que possui uma população de 5.320 habitantes
e recebeu esse nome em homenagem ao ex-governador do Ceará
Ciro Gomes; Bela Vista, bairro onde existem mais jovens do que idosos,
sendo a população composta de 26% de jovens e 8.3% de idosos; Alto
da Alegria, com uma população de 4.574; Malvinas, composta pelas
vilas santa Terezinha e São José, foi fundado em 1982, pelo então
prefeito Antônio Inaldo de Sá Barreto; e finalmente, Vila Santo Antônio.
Já na zona rural as ações acontecem no distrito de Estrela e Bulandeira,
conhecidos por manterem um dos únicos engenhos produtores de
rapadura da região; e recentemente Barro Branco, contemplado mais
de 600 famílias com casas do programa “Minha Casa, Minha Vida” do
governo federal em parceria com o município.
As características comuns entre comunidades atendidas residem
na vulnerabilidade biopsicossocial, que apesar do desenvolvimento
regional ainda são marcadas pela desigualdade em contextos de
negação dos direitos sociais básicos, gerando um grave problema
ligado à pobreza, à disparidade de gênero, discriminação, à falta de
acesso a serviços e à proteção social adequada para o seu
desenvolvimento, nas quais os riscos podem recair sobre o envolvimento

de jovens com a violência e o cometimento de atos infracionais,
evasão e defasagem escolar, famílias desestruturadas, exploração
sexual, trabalho infantil, gravidez na adolescência, entre outros fatores
que fomentam a vulnerabilidades das famílias residentes em tais
localidades.
Deste modo, a SESFA encontra nessas áreas uma oportunidade
de promover a educação, a inclusão social, difundir os direitos
humanos, coibir a violência, o abuso sexual e a exploração de crianças
e adolescentes; propiciar a participação em atividades escolares,
oficinas e cursos que promovam o ensino-aprendizagem, bem como o
empoderamento e o protagonismo juvenil, auxiliando no progresso de
crianças, jovens e famílias atendidas na organização.

 SOBRE O RELATO DE SUSTENTABILIDADE
Para mostrar a nossa trajetória em 2018 de forma mais objetiva e
eficiente, adotamos o modelo global de Relato de Sustentabilidade,
desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI), em sua versão GRIG4 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 da
organização sobreviver no longo prazo e atender seu público.

 PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
A Sociedade de Educação e Saúde à Família (SESFA), fundada
em 26 de novembro de 1985, é uma entidade filantrópica sem fins
lucrativos, civil, jurídica de direito privado, de caráter educacional,
cultural, assistencial e de saúde, com duração indeterminada.
Sua sede está localizada na Rua Alfredo Correia, nº 172, bairro
Cirolândia, cidade de Barbalha/Ceará, região Nordeste do Brasil. Os
trabalhos desenvolvidos pela SESFA abrangem as comunidades
urbanas: Cirolândia, Alto da Alegria, Bela Vista, Malvinas, Bulandeira,
Vila Santo Antônio e áreas rurais de Morro Branco e distrito Estrela. Os
atendimentos acontecem em boa parte na sede da organização para
as áreas da Cirolândia, Bela Vista, Morro Branco e Vila Santo Antônio;
em prédio próprio na comunidade Alto da Alegria, e edifícios de
instituições parceiras no bairro Malvinas (SOAFA), Bulandeira e distrito
Estrela (SOBEF).

A SESFA surgiu a partir do desmembramento da Sociedade de
Apoio à Família (SOAFA), seus trabalhos foram iniciados em casas
alugadas na comunidade da Bela Vista, Alto da Alegria e no centro da
cidade, onde nesta última situava a sede da organização. No ano de

1989 o então prefeito Rommel Feijó realizou a doação dos terrenos para
sua edificação, que se realizaram por meio de mutirões das famílias do
bairro e parcerias realizadas pela gestão da época (Dona Maria Liliane
de Sá Barreto) para construção das primeiras salas e um banheiro. Em
longo prazo, o aumento da demanda fez surgir à necessidade de
ampliação de suas dependências, dando origem a movimentos
populares de bingos e rifas que visavam angariar fundos para tal
finalidade, antes disso, os atendimentos se davam sob uma estrutura de
madeira cobertos com palhas de coqueiro. Com o passar dos anos, a
instituição organizada financeiramente com recursos advindos de sua
parceria com o ChildFund Brasil, na época Fundo Cristão para Crianças,
construiu e rebocou as últimas salas, novos banheiros, um refeitório e um
auditório, configurando atualmente a sua estrutura.
A organização visa contribuir por meio de ações socioassistenciais
com a educação, formação e inclusão social de crianças, jovens e
adolescentes, de ambos os sexos, sem distinção de raça ou credo
religioso, na faixa etária de 0 a 24 anos, bem como suas famílias,
promovendo autonomia, desenvolvimento sociocultural e qualidade de
vida biopsicossocial, já que organização atende famílias em condições
de vulnerabilidade, de baixo poder aquisitivo, com renda familiar per
capita até 30% do salário mínimo vigente, onde muitas sobrevivem dos
programas do governo municipal e federal.

Atualmente a SESFA conta com os parceiros: ChildFund Brasil, uma
agência global de desenvolvimento e proteção infantil que beneficia
crianças, adolescentes, jovens, famílias e comunidade em situação de
privação, exclusão e vulnerabilidade social. Utilizando-se do sistema de
apadrinhamento em nível nacional e internacional, o ChildFund oferece
a organização a oportunidade de realização de tecnologias sociais
nas áreas de saúde, educação, cultura, geração de trabalho e renda,

segurança alimentar, nutricional e outras necessidades básicas do
desenvolvimento humano.
Em parceria com: Luta Pela Paz, a SESFA desenvolve o projeto
Atletas da Paz que oferece aos adolescentes e jovens inscritos aulas de
boxe e artes marciais (Kickboxing e Jiu Jitsu) desde nível iniciante até a
formação de atletas de elite, dependendo das competências,
capacidades ou ambição dos alunos. Além das habilidades especificas
do esporte é objetivo do projeto é favorecer baseado em uma
metodologia integrada e holística de cinco pilares (boxe e artes
marciais, educação, empregabilidade, suporte social e liderança
juvenil), o crescimento e desenvolvimento pessoal de aptidões
importantes para a vida, como: empoderamento, motivação e
perspectiva de futuro.
E finalmente outro grande parceiro é o a Rede de Juventude em
Defesa de seus Direitos Sociais (REJUDES), um projeto de rede nacional
criada pelo ChildFund Brasil em 2015, que visa mobilizar a juventude
inscrita no programa de apadrinhamento e que participam das
atividades realizadas nas Organizações Sociais Parceiras (OSPs),
fomentando a autonomia e o protagonismo jovem. Deste modo, a
SESFA proporciona encontros, oficinas, palestras e conferências
especificas para o público jovem, viabilizando discussão te temas
como: Igualdade de gênero, respeito, oportunidade, justiça, educação
de qualidade, entre outros temas que proporcionam o desenvolvimento
pessoal, sócio-político, holístico e competência cidadã.

 IDEOLOGIA: MISSÃO, VISÃO, VALORES
Com os recursos viabilizados por meio dos seus parceiros, a SESFA
guiada pela missão de contribuir na criação de condições e
oportunidades que possibilitem o desenvolvimento sociocultural de
crianças, jovens e adolescentes carentes, gerando transformação
social, propicia uma pluralidade de atividades, dentre elas: oficinas de
leitura e escrita, música (flauta, escaleta, banda cabaçal, violão,
banda de lata), teatro, curso de inglês, bordados e costuras, esportes,
reforço escolar, brinquedoteca e casinha de cultura, clubes aflatoun,
Jiu Jitsu, rodas de terapia e vivências, oficinas CLAVES, bons tratos em
família, informática, capoeira, clube do leitor, oficinas de formação,
arte educação, artes manuais, entre outras atividades demandadas
pelos objetivos da instituição e por futuros parceiros.

A Sociedade de Educação e Saúde à Família acredita
veementemente na educação como mola propulsora para mudanças
e transformações sociais, de modo de edificar e manifestar o
verdadeiro sentido de cidadania, alicerçando sua atuação nos valores
da:
ética,
transparência,
responsabilidade,
integridade,
comprometimento, respeito à diversidade, autônima e solidariedade.
Logo, ao proporcionar tais atividades, a SESFA assiste aos usuários
inscritos na instituição e no sistema de apadrinhamento, transformando
sua realidade sociocomunitária, oportunizando a melhoria de
qualidade de vida, desenvolvendo a autonomia e o protagonismo
social, produzindo a troca de experiências e vicissitude, exercendo a
expressão de conquistas e dificuldades, produzindo conhecimento
conjunto e o reconhecimento de possibilidades, redução da
vulnerabilidade e/ou riscos, fortalecendo potencialidades e vínculos
familiares e comunitários.
Por conseguinte, segue sua visão de efetivar um trabalho sério e
ser reconhecida como uma entidade que desenvolve ações sociais,
educativas e culturais de referência com crianças, adolescentes, jovens
e famílias no município de Barbalha/CE.

 GESTÃO
No momento a SESFA conta com um quadro de funcionários
composto por 15 empregados, e um contingente de 369 crianças, 839
adolescentes e 373 jovens atendidos mensalmente.
A Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), no âmbito do
Ministério da Integração Nacional, é o órgão responsável por coordenar
as ações de defesa civil, em todo o território nacional. A atuação da
defesa civil tem como principal objetivo a redução de desastres, o que
compreende quatro ações distintas, a saber: ações de prevenção,
ações de preparação para emergências, ações de resposta aos
desastres e, finalmente, ações de reconstrução, as quais ocorrem de
forma multisetorial e nos três níveis de governo (federal, estadual e
municipal), exigindo uma ampla participação comunitária.
Assim, a Defesa Civil é conceituada segundo a Política Nacional
de Defesa Civil (2007, p.9), como o “conjunto de ações preventivas, de
socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os
desastres, preservar o moral da população e restabelecer a

normalidade social”. Quando falamos do risco de desastres, sob a ótica
da defesa civil, estamos nos referindo à estimativa da probabilidade e
magnitude de danos e prejuízos em um cenário, resultantes da
interação entre uma ameaça (perigo) ou evento, e as características
de vulnerabilidade ou capacidade que este cenário possui.
Entretanto, por vezes, ocorre que um evento de grande
intensidade produz danos e prejuízos importantes em um determinado
lugar e não provoca tantos estragos em outro. Isto ocorre porque a
intensidade dos danos e prejuízos vai depender do lugar onde as
catástrofes ocorreram. Cada comunidade tem aspectos que fazem
com que eles sofram maior ou menor destruição quando são afetados
por tragédias, além de determinar a sua capacidade de resiliência.
A SESFA diante de seu planejamento estratégico adota diretrizes
de prevenção a desastres e engloba um conjunto de ações que visam
a evitar que o desastre aconteça ou diminuir a intensidade de suas
consequências. Os principais passos são:









Monitoramento ininterrupto da probabilidade de que as ameaças
de um evento adverso ou acidente determinado se concretizem;
Elaborar planos e exercícios simulados, destinados ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de autodefesa,
conforme os riscos do município ou região;
Trabalhar na capacitação e no aperfeiçoamento de agentes
para atuar de forma preventiva e desenvolver ações em zonas
de riscos;
Conhecer quais são os riscos a que as comunidades assistidas
pela organização estão realmente expostas; tanto dos tipos de
ameaça quanto dos elementos em risco;
Desenvolver ações de prevenção e redução dos riscos a fim de
garantir a seguridade da população e atuar sobre as ameaças,
vulnerabilidades identificadas e priorizadas na análise de risco
para redução dos riscos de desastre;

O mundo corporativo tem um papel fundamental na garantia de
preservação do meio ambiente e na definição da qualidade de vida
das comunidades de seus funcionários. As empresas de hoje são
agentes transformadores que exercem uma influência muito grande
sobre os recursos humanos, a sociedade e o meio ambiente, possuindo
também recursos financeiros, tecnológicos e econômicos. Diante disto,
procuram colaborar de alguma forma para o fortalecimento destas

áreas, com posturas éticas, transparência, justiça social. As empresas,
neste novo papel, tornam-se cada vez mais aptos a compreender e
participar das mudanças estruturais na relação de forças nas áreas
ambiental, econômica e social. A seguir, as principais atividades
desenvolvidas pela SESFA de caráter financeiro, ambiental e
comunitário:











Análise, planejamento e criação de estratégias para captação
de recursos: visando financiamento do trabalho desenvolvido, tais
recursos podem ser físicos (dinheiro, doações de produtos,
materiais didáticos, etc.) e humanos (trabalho voluntário e
colaboradores);
Formação e revisão anual dos parceiros: auxiliando na promoção
de projetos, atividades e ampliação da prestação de serviços;
Elaboração e implementação de programas de compliance:
prevenindo e minimizando os riscos de violação às leis
decorrentes das atividades praticadas, seguindo o caminho da
integridade, da ética, comprometendo-se perante a sociedade,
comunidades, usuários, parceiros e colaboradores.
Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): de
modo a nortear ações no âmbito social, preservação do meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, aspirando ao fim da
pobreza, promovendo bem estar e prosperidade de todos.
Promoção de cursos profissionalizantes e subsistência familiar:
ofertando aos jovens um complemento à sua formação
educacional e técnica, bem como as famílias cursos tais como:
corte e costura, artesanato, culinária, entre outras formas de
sustentabilidade familiar.
Implantação de uma Política de Proteção à Infância: que visa
desenvolver ações de prevenção e combate as diversas formas
de violência infanto-juvenil, orientar e informar sobre direitos,
deveres e convocar a toda sociedade e demais setores públicos
a conhecer os objetivos e ações desenvolvidas, incentivando o
engajamento e mobilizando a comunidade para assumir a
responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência
sexual praticada contra crianças e adolescentes.

A carta-acordo tem como objetivo estabelecer parceria com o
ChildFund Brasil e a OSP, para desenvolvimento de programas em
defesa dos direitos da criança e do adolescente e suas famílias e

comunidades, mediante ações socioassistenciais de atendimento de
forma continuada, permanente e planejada em situações de privação,
exclusão e vulnerabilidade, sem nenhuma discriminação. O
desenvolvimento
sustentável
é
fundamental
na
sociedade
contemporânea, a escassez cada vez maior dos recursos naturais tem
afetado não apenas o meio ambiente como também a economia que
se vê obrigada a inflacionar cada vez mais os preços tornando o
próprio cenário econômico instável.
A adoção de políticas que visem à diminuição dos impactos
causados no meio ambiente tem sido adotada cada vez mais não
apenas por instituições públicas como também por instituições privadas.
O papel da sustentabilidade na sociedade contemporânea reflete os
efeitos da exploração desmedida dos recursos naturais desde a
revolução industrial, reverter esse quadro é uma difícil tarefa, pois a
capacidade de regeneração da natureza é muito lenta em
determinados aspectos, contudo se os impactos forem minimizados será
possível manter um cenário economicamente e ambientalmente
sustentável para as futuras gerações. Assim, a SESFA pretende de forma
estratégica desenvolver ações que colabore nesse sentido com a
perspectiva até 2030.
A Agenda 2030 é fruto do trabalho conjunto de governos e
cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global para
acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de
todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas e
integra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sucessores
dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que deverão ser
implementados por todos os países e que abrangem áreas tão diversas,
mas interligadas, como: o acesso equitativo à educação e a serviços
de saúde de qualidade; a criação de emprego digno; a
sustentabilidade energética e ambiental; a conservação e gestão dos
oceanos; a promoção de instituições eficazes e de sociedades estáveis
e o combate à desigualdade a todos os níveis.
As ações e estratégias da SESFA têm como objetivo mobilizar e em
colaboração com escolas, centros de treinamento, universidades,
serviços de saúde, governo e outras organizações afins, juntamente
com apoio de padrinhos e doações, pode desenvolver e alcançar a
visão da comunidade para o bem-estar das crianças, jovens e
adolescentes.

 GOVERNANÇA
O bom funcionamento da SESFA se deve, principalmente, por
promover a transparência e a democracia no seu processo de
governança, no sentido de proporcionar a eficácia no atendimento e
superar as expectativas e necessidades dos cidadãos barbalhenses.
Dessa forma, trabalha-se dentro da instituição a inclusão social, no
sentido de desenvolver o direito à cidadania e a ampla participação
da sociedade nas atividades.
As ações são planejadas e desenvolvidas através de força-tarefa,
em que a diretoria, gestão e equipe de funcionários trabalham em
busca de contribuir na construção de uma sociedade mais justa.

 COLABORADORES
Presentemente a SESFA está composta por 15 funcionários (05
homens e 10 mulheres), destes, 01 compondo a gestão, 01 na função
de auxiliar administrativo, 06 educadores sociais (02 no setor Vínculo
Criança Padrinho), 01 na função de articuladora de social e 06
instrutores de arte-educação, atuando em ampla diversidade de
atividades oferecidas pela organização.

 FORNECEDORES
Os principais fornecedores da organização em 2018, auxiliando
no andamento as atividades e qualidade no atendimento, são:



Atacadão S/A e Assaí Atacadista - fornecem todas as despesas
com gêneros alimentícios e materiais de limpeza;
Empresa Bela Vista de Transportes - fornece serviço de transporte
para os beneficiários da instituição em eventos locais (na cidade
de Barbalha) e eventos nas cidades próximas (Crato, Juazeiro);





Casa do Eletricista - fornece materiais para reparo e manutenção
elétrica do prédio;
Lafaiete Tintas - fornece materiais para reparo e manutenção
predial;
Atacadão Setta e Papelaria São Bernardo - fornece todos os
materiais educacionais para os beneficiários.

 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
A política que a organização segue com relação à proteção das
crianças, adolescentes e jovens, é a Conduta Ética para com crianças,
ela é estruturada pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
da Criança, onde o ChildFund aplica essas orientações para que se
possa assegurar o direito ao respeito, a igualdade, ao desenvolvimento
saudável, a justiça social e a proteção da criança contra o mal.
O Código de Conduta e Ética empresarial, também é um manual
o qual a instituição aplica ao trabalho, para orientar como a diretoria,
gestão, funcionários e voluntário devem atuar dentro do ambiente de
trabalho, enquanto estiverem desenvolvendo atividades em prol da
instituição. Isso mantém o ambiente de trabalho agradável e seguro e
as atividades são conduzidas na conformidade das leis ambientais
aplicáveis.
Com relação às normas e procedimentos da área administrativofinanceira, a SESFA possui o manual financeiro do ChildFund, o qual é
regido todos os procedimentos da prestação de contas da instituição
com o seu parceiro (ChildFund), como pagamento a fornecedores,
pagamento de DFC’s, como organizar e arquivar toda a
documentação da instituição, etc.

 TECNOLOGIAS SOCIAIS
As tecnologias sociais tem um papel crucial na formação e
desenvolvimento humano. A SESFA entende que os métodos e
instrumentos utilizados são capazes de solucionar problemas e
dificuldades sociais, que abordem quesitos de simplicidade, facilidade
de aplicação, baixo custo e que gere um impacto nas comunidades.
Contudo, para o sucesso de tais tecnologias também se faz importante
conhecer e ouvir as comunidades atendidas, é preciso aplicar
tecnologias sociais voltadas para as necessidades da população, de
modo que as mesmas se identifiquem com o trabalho realizado, se
apropriem das mesmas, deem significados e atuem de forma positiva
gerando resultados significativos.
2018 foi o ano da inserção de uma nova tecnologia social: Bons
tratos em família. Trata-se de uma forma diferente de trabalhar e ajudar
as famílias a construir diariamente a cultura dos bons-tratos. A
metodologia é composta por um conjunto de ferramentas, jogos,
vivências e atividades que auxiliam as famílias a pensarem juntos as suas
histórias familiares, a se conhecerem melhor, desenvolverem habilidades
de comunicação, encontrar novas formas de expressar afeto e
aprender a valorizar a singularidade de cada integrante. Todo a
tecnologia foi pensada para enriquecer as funções educativas das
famílias, instituições e comunidades, de modo que podem e devem ser
utilizado em diferentes contextos.
Como é uma tecnologia voltada para a família, a entidade
orienta e coordena a aplicação com grupos de pais ou responsáveis,
com um grupo de crianças ou adolescentes, favorecendo a reflexão
sobre as várias modalidades de relacionamento na família. Deste modo,
as famílias podem também de maneira independente e conforme suas
próprias regras, utilizar técnicas, dinâmicas e/ou materiais no próprio lar,
com seus integrantes. No momento a SESFA conta em seu
planejamento a realização de 05 oficinas de bons tratos em família com
20 participantes cada, totalizando 100 integrantes.
Dentre outras tecnologias sociais desenvolvidas na SESFA estão: A
Educação Social e Financeira (AFLATOUN), que tem entre seus objetivos
conhecer mais sobre seus direitos, deveres, sociedade e cidadania,
permitindo que compreendam melhor questões sociais nas
comunidades em que estão inseridas, desenvolver os conceitos básicos

de economia e finanças, saber empreender, fazer uso correto e
consciente de recursos. Atualmente a organização conta com 132
crianças participam de 06 clubes Aflatoun, tornando-se assim
protagonista em seu processo ensino-aprendizagem.
Outra importante tecnologia social desenvolvida na instituição é o
Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis (CLAVES),
que foca na prevenção de maus tratos e violência sexual na infância e
adolescência. A SESFA conta em sua programação a realização de 02
turmas com 30 participantes para cada semestre do ano e visa orientar,
educar e fortalecer crianças e adolescentes.
Com um material bastante lúdico e didático, as oficinas da
CLAVES promovem os conceitos fundamentais relacionados à temática
dos maus tratos e da violência sexual; Identificar sinais de violências
doméstica e sexual em crianças e adolescentes e como agir de
maneira adequada; Diminuir os fatores de risco ou que beneficiam o
surgimento da violência; e finalmente, aumentar os elementos
protetivos fornecendo um repertório de estratégias e solução de
problemas, reduzindo o nível de vulnerabilidade infanto-juvenil.
Buscando fortalecer e empoderar os jovens e as comunidades
assistidas, a SESFA em parceria com o ChildFund Brasil desenvolve a
tecnologia social REJUDES, que por meio de conferências juvenis,
reuniões, encontros, mobilizações comunitárias e ações no âmbito
público e político, os jovens da entidade (entre 15 e 24 anos) discutem a
atuação da juventude no cenário político do Brasil, realizam o
monitoramento de políticas públicas em saúde, educação, lazer,
cultura, esportes, enfim. Atualmente 85 jovens participam do REJUDES e
atuam de modo a garantir e efetivar seus direitos perante a
comunidade barbalhense.
Por fim, o Grupo de Oportunidades Locais e Desenvolvimento
(GOLD), é uma tecnologia social baseada no modelo Self-Help Group,
de origem indiana. Seus objetivos residem na formação de grupos entre
10 a 20 pessoas de uma mesma comunidade ou rua, que se reúnem
semanalmente
buscando
autossubsistência,
empreendedorismo
familiar, geração de renda, concessão de créditos, desenvolvimento de
negócios, planejamento doméstico financeiro, sem contar as discussões
e debates sobre problemas locais e temas como: democracia,
organização social, fidelidade, lealdade, compromisso social, igualdade
e transparência, culminando no desenvolvimento e sustentabilidade

das famílias atendidas. A SESFA realiza semanalmente encontros com 08
grupos de GOLD formados e atuantes, totalizando 120 participantes.
Frente ao exposto, é visível à importância das tecnologias sociais
ante a realidade das famílias assistidas pela entidade. Deste modo, a
SESFA se empenha na busca por parcerias e colaboradores que
viabilizem a realização de modelos alternativos de desenvolvimento,
visando sempre elevar a qualidade de vida, empoderamento,
autonomia e sustentabilidade das crianças, adolescentes, jovens e
famílias aqui amparadas.

 APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS
A organização conta atualmente com um total de 1.581 crianças
inscritas, desta montante, 1.404 estão inscritas no sistema de
apadrinhamento internacional e 177 no sistema brasileiro. O número de
crianças apadrinhadas é de 1.257 no esquema internacional e 159 no
brasileiro, tornando a quantidade de 58 e 10 crianças disponíveis para
adoção em cada esquema respectivamente. A SESFA salienta a
importância do apadrinhamento como meio garantir as crianças
inscritas o acesso a seus direitos, através dos projetos que
desenvolvemos nas comunidades em que ela atua.

 PROTEÇÃO INFANTIL
Ao longo de 2018 a SESFA atuou de forma significativa no
desenvolvimento de atividades orientadas para a proteção infantil e
adolescente. Visando sempre à garantia e manutenção de seus direitos
e proteção a danos/abusos de qualquer natureza em suas esferas
biopsicossocial, ampliamos nossas ações com a implantação dos
mecanismos de proteção em nível comunitário, assegurando de modo
mais extenso que o direito à proteção seja totalmente realizado. Deste
modo, a SESFA proporciona e favorece ambientes onde as crianças
possam crescer com respeito, segurança e justiça social.
Já no inicio de 2018, um passo importante foi dado no programa
de proteção. Após treinamento recebido em parceria com o ChildFund
Brasil, iniciamos as ações para implantação dos Mecanismos de
Proteção para crianças, adolescentes e jovens em nível comunitário.
Envolvendo ativamente a comunidade na criação do plano de ações
a serem desenvolvidas, as atividades apontaram os fatores de risco
como: violências, gravidez na adolescência, bebidas alcoólicas, entre
outros, e que serviram de bases para a construção do plano de ações
de combate da entidade, contudo, fatores de proteção como: esporte,
incentivo a cultura, desenvolvimento de laços/vínculos familiares e

ações voluntárias também foram expostos, indicando-nos assim as
atividades que merecem nossa atenção, apoio e investimento.
É importante enfatizar que algumas ações de proteção em nível
comunitário já integravam a grade de intervenções da PPI e por isso já
vinham sendo realizada, dentre elas, palestras nas comunidades
(escolas,
CRAS),
visitas
domiciliares,
acompanhamento
e
encaminhamento de casos, busca de parcerias e apoios nas esferas
públicas municipais (CREAS, Conselho Tutelar) no combate a violência.
Portanto, os mecanismos de proteção surgem como ferramenta
potencializadora e precisa nas ações da SESFA no sistema de proteção
infanto-juvenil.
Em 18 de Maio a SESFA ganhou destaque municipal ao sair em
caminhada pelas ruas do município no dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Somando
esforços junto à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS),
a organização levou consigo grandes faixas, cartazes, panfletos de
ampla visibilidade, carro de som e mensagens de combate à violência
e exploração, tudo visando convocar, mobilizar e alertar toda
sociedade e demais setores públicos para assumir a responsabilidade e
o compromisso na prevenção e enfrentamento do problema de
violência sexual infantil.
Aspirando ações que proporcionassem abrangência e impacto
social, a SESFA também promoveu junto à companha Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
uma Blitz educativa num dos principais semáforos da cidade. Na
ocasião, os motoristas e motoqueiros que paravam nos sinais visualizam
claramente as faixas e cartazes e recebiam informações de pessoas
capacitadas sobre a campanha e a Política de Proteção Infantil
empregada na organização. Após o momento de abordagem um
adesivo era colocado no automóvel (com autorização prévia do
proprietário deste), com os dizeres: #EuProtejo - crianças e adolescentes
livres da violência. O intuito é despertar a sociedade e engajá-la no
compromisso e na luta contra tal forma de agressão.
E finalmente, como atividade constante na entidade,
destacamos as oficinas da PPI (Palestras, encontros, rodas de conversa),
desenvolvidas com temáticas especificas e voltadas para cada público
de atuação. Contamos com métodos e uma dinamicidade impar,
jogos, brincadeiras, textos, músicas, vídeos, estudo de casos, enfim, é

possível apresentar, orientar e disciplinar crianças, adolescentes, jovens
e, sobretudo suas famílias quanto à prevenção da violência de modo
geral e meios de mudar tal realidade e assim amenizar os impactos
causados pelos atos de abuso e negligência.

 RESULTADO DE FINANÇAS
ENTRADAS
Projetos Sociais
Presentes
Crianças
Presente
Entidade
Doações

para
para

Isenções Fiscais
Governo Estadual
do Ceará (Casa
Civil)
Pessoal e Suporte

ChildFund Brasil

Outros Parceiros

568.918,58

Total
568.918,58

159.793,84

-

159.793,84

215,94

-

215,94

-

17.119,57

17.119,57

-

58.885,43

58.885,43

-

82.373,50

82.373,50

-

Outras

-

709,67

709,67

TOTAL

728.928,36

159.088,17

888.016,53

SAÍDAS
Projetos Sociais
Presentes para
Crianças
Presente
para
Entidade
Colaboradores

312.651,99

312.651,99

132.622,88
215,94
220.955,27

Isenções Fiscais
Estrutura

17.428,44

58.885,43
13.314,34

Projeto Sua Nota

360,00
81.281,16

Outros

2.623,40

TOTAL

682.383,82

157.955,03

840.338,85

 VISÃO DE FUTURO
Fiel ao seu compromisso social e firme na sua missão, a Sociedade
de Educação e Saúde à família celebra as vitórias e conquistas ao
longo de 2018 combatendo à pobreza em busca de melhorias na
qualidade de vida de suas crianças e famílias. Assim, permitindo que em
seus 32 anos de historia, a organização somassem experiências e
conhecimentos que garantissem credibilidade e respaldo social ante a
sociedade barbalhense.
O trabalho social exige empenho e dedicação constantes.
Aprimorar nossas atividades e expandir a qualidade dos nossos serviços,
visando o desenvolvimento dos usuários aqui assistidos, nos impulsionam
para o futuro. Deste modo, para o ano de 2019 intensificaremos esforços
na ampliação das parcerias nas esferas sociais, educacionais e de
saúde, formação de convênios com órgãos públicos federais, estaduais
e municipais, ampliação do quadro de voluntariado e colaboradores a
fim de somar recursos e meios para expandir e diversificar cada vez
mais a prestação dos nossos serviços, oficinas, cursos e atividades,
empreender projetos, qualificação profissional, manutenção das suas
instalações, materiais didáticos e pedagógicos.
Visamos longitudinalmente a manutenção das melhorias conquistadas
nas estruturas físicas da organização, implementação constante da
acessibilidade, adequação das salas de aula as condições que

favoreçam a realização das atividades, instalação de arcondicionados, catracas de acesso, aquisição de cadeiras mais
confortáveis, inicio das obras da quadra de esporte e conclusão das
reformas na área verde de lazer. Logo, a SESFA se mantem firme e
reafirma seu compromisso com a educação, saúde, lazer e qualidade
de vida de suas crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

 DEPOIMENTOS

Maria Fernanda Timóteo de Araújo, Estudante, 08 anos.
“A SESFA é um lugar que ajuda muito a minha mãe e meu irmão, aqui
ele faz Jiu Jitsu e já ganhou muitas medalhas. A SESFA também me
ajudou a saber que tenho o dom de dançar, aqui eu faço teatro,
dança e jogos, ano passado eu entrei na casinha de cultura com a
professora Adriana, lá eu posso brincar com meus amigos, ouvir
historinhas, os contos de fadas, jogar quebra cabeça e pula corda, tem
as músicas que eu gosto e aprender mais coisas que a escola não tem.
Eu gosto muito daqui e o pátio é o melhor lugar porque lá tem muito
mais espaço e dá pra brincar e correr, eu também gosto do lanche, é
muito bom. Eu quero que a SESFA nunca acabe, porque ela ajuda a
minha família que todo ano minha mãe recebe o peru, ela gosta muito
de receber. Quero que a SESFA continue sendo aqui porque eu não vou
conseguir existir sem ela e quando eu crescer quero ser professora pra
ajudar as criança também”.

Maria Angélica da Silva, Estudante, 17 anos.
“Ainda muito pequena entrei na SESFA participando das aulas de
reforço, com o tempo iniciei na música onde aprendi a tocar flauta e
realizei varias apresentações, na verdade eu era muito tímida e nessas
apresentações comecei a me soltar mais e me aprimorar mais. Em
seguida fui para o inglês, tive a oportunidade de aperfeiçoar e ampliar
mais o meu vocabulário, quando entrei no AFLATOUN, os projetos e
atividades de planejamento me ajudaram a desenvolver muito na
questão pessoal, acho que cresci muito nesse sentido. Participei de
diversas oficinas como biscuit, pintura em tecido, e no momento estou
na REJUDES, onde aprendo a pensar na comunidade, nas outras
pessoas e pensar em formas de ajuda-las. A SESFA realiza um trabalho
fundamental, é como uma escola, fundamental na vida de todo
mundo, vejo como um apoio maior para o desenvolvimento pessoal e
social. Espero que a SESFA continue crescendo e ajude cada vez mais
outros jovens a pensarem como eu e que as crianças que estão aqui
cresçam com essa perspectiva de ajudar o próximo, eu amo isso aqui,
amo estar aqui”.

Maria Arivanda Pereira, Educadora Social.
“Sinto-me muito privilegiada por fazer parte do grupo de funcionários
da SESFA na qual me dedico cada dia para desenvolver meu trabalho
com eficiência e eficácia. Comecei aqui como estagiária, cursei a

faculdade de Letras numa universidade pública, mas meu sonho era
fazer serviço social até porque já atuava na área e Deus me concedeu
a graça, fiz a faculdade e hoje me sinto realizada. Fico feliz quando vejo
as crianças que passaram por esta entidade, jovens cursando
faculdade e no mercado de trabalho. A contribuição dos padrinhos e
madrinhas trouxe grandes transformações educacionais, pessoais e
profissionais na vida desses jovens e suas famílias. Sem contar com os
vínculos fortalecidos entre crianças e padrinhos. O trabalho
desenvolvido pela SESFA com as crianças e famílias é de grande
importância,
oferecendo
oportunidades
de
aprimorar
seus
conhecimentos, incentivando-as a lutar pelos seus direitos e deveres, de
que são capazes de transformar o meio social com suas ações
desenvolvidas na comunidade. Espero que essas sementes que são
plantadas a cada dia, tragam bons frutos e possam transformar
socialmente a vida dessas crianças e de suas famílias”.

Maria Nayr Fernandes Rocha, Professora de Inglês, Colaboradora.
“A SESFA realiza um trabalho primário, na minha época o que é feito
aqui não existia, hoje toda criança sem condições tem acesso às
atividades esportivas, teatros, língua estrangeira, enfim, atividades
necessárias na vida de uma criança, que aqui se iniciam já pequenos
na brinquedoteca. Para mim, o trabalho que realizo aqui e com maior
carinho, ser alguém que participa desse projeto, usando meu talento
dado por Deus para ajudar a crianças que não podem pagar um curso
de inglês. Eu me sinto bem com as crianças, elas são muito carinhosas e
sinto o maior prazer em estar aqui. Vejo crianças que passam por mim
falando inglês e isso é muito gratificante. A SESFA é de grande utilidade,
ajudando crianças a de certa forma se defender de uma sociedade
difícil, orientando-as e educando-as, isso é muito importante para seu
desenvolvimento e formação, aqui tem grandes profissionais,
educadores e instrutores que não se encontra em outras organizações
por ai. Espero que continuem com esse trabalho, servindo com amor,

um genuíno amor ao próximo e que possa estar junto pois me sinto
muito realizada em estar aqui”.

José Leandro de Almeida Neto, Coordenador de Gestão Comercial e
Empregabilidade da UNILEÃO, Doador.
“Eu já havia escutado falar sobre a SESFA mesmo antes de desenvolver
algum trabalho, em função dela como organização que tem mais de
30 anos de atuação na região do Cariri e não imaginava que era feito
um trabalho da grandiosidade que a gente se depara. Com a entrada
da Regina Brasil, atual gestora, me convidou para conhecer a
instituição e conhecer um pouco mais como a SESFA atuava e o que se
almejava para aquele momento. Desde então viemos somando
esforços para oportunizar para as famílias atendidas um
desenvolvimento efetivo. Quando entro na SESFA eu sinto o resultado,
percebo pelo contato, no olhar das crianças, das famílias, no
engajamento das atividades, de fato uma pessoa em processo de
empoderamento. Falar da qualidade do trabalho da SESFA é sem ter
como resumir, o trabalho desenvolvido pela instituição, pela gestão, é
um trabalho forte, para a resolução de problemas sociais em suas
causas, e enxergamos isso em praticamente toda dimensão da
sustentabilidade. Quando paramos para olhar os projetos, a
quantidade, as áreas que estão sendo desenvolvidas e os resultados,
percebe-se que a SESFA é uma sociedade que realmente trabalha para
o desenvolvimento sustentável das famílias que ela atende. É muito
bom ver tudo isso sendo construído mas também se deparar com
resultados, como no festival de cantigas de roda, onde egressos da
casa já se mostrando resultados de suas atividades. A gente percebe a
qualidade extrema, o zelo e a sinergia da equipe, e para nós é uma
honra enorme fazer parte de uma instituição seria, tão comprometida,
tão repleta de resultados profundos e nos sentimos lisonjeados. Já
desenvolvemos inúmeros projetos lá, mas sempre com o senso de
permanecer colaborando, o trabalho é tão grandioso e efetivo que a
gente acaba vivendo o desenvolvimento sustentável, através da
mudança de comportamento, do empoderamento, por meio da

educação, por meio da cultura, pratica esportiva, da troca, da vivencia
com o outro e aprendizagem de valores importantes.”

Cícero Damião da Silva, Técnico Enfermagem, Voluntário e Ex-inscrito.
“Entrei na SESFA desde minha alfabetização, parti para as aulas de
musica e teatro, participei como apoio no reforço escolar para outras
crianças. Conforme eu crescia, passei a fazer parte das atividades
dentro da minha faixa etária. Continuei na música e no teatro, até
entrar para a REJUDES, passei a representar a juventude da associação,
buscando parcerias com colégios, desenvolvendo conferências,
atividades externas, sempre mostrando o que a OSP tem para os jovens
da nossa comunidade, desenvolvendo nosso papel como cidadão.
Dentro da REJUDES, eu ajudo aos jovens a conhecerem seus direitos e
como lutar por eles, a SESFA auxilia muito nesse processo, orientando e
alinhando os passos que devemos seguir. Para mim a SESFA é uma
referência de vida, um norte para toda a sociedade, sobretudo o
município de Barbalha, tudo que eu aprendi aqui eu multiplico lá fora,
na minha comunidade, hoje eu sou técnico de enfermagem,
concluindo minha faculdade de enfermagem e só tenho a agradecer
tudo que a SESFA fez e faz por mim, por ter me tornado o cidadão que
eu sou hoje, procuro retribuir a organização e sempre que posso estarei
aqui para ajudar as crianças e jovens. Sinto que estou plantando uma
semente aqui e que vai gerar muitos frutos, encontro muitas crianças na
rua e recebo o carinho delas, por ter ajudado a OSP muitos me
chamam de professor e vejo nisso muito carinho e reconhecimento,
algo que não tem preço e me orgulho muito em fazer parte dessa
historia ”.

Ficha Técnica
Sociedade de Educação e Saúde à Família
Presidente: Maria Salvani Soares da Silva
Redação: Regina Marta Rocha Brasil
Projeto Gráfico: ChildFund Brasil
Expediente
CNPJ: 06.743.1160001-05
Rua Alfredo Correia, 172, Cirolândia - Barbalha/CE
Fone: (88) 3532-1800

