
    

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM  2021 

 ALBERGUE FREDERICO OZANAM  

 O Albergue Frederico Ozanam no ano de 2021 no período de vigência do Plano 

de Trabalho elaborado pela instituição executou e cumpriu os objetivos elencados no 

documento supracitado que comtemplam o atendimento efetivo ao publico que se encontram 

em situação de rua, desabrigo, migração, ausência de residência cujos vínculos familiares 

foram rompidos, pessoas que não possuem condições imediatas para subsistência e pessoas 

que estão em trânsito. 

 A instituição ofertou para o público atendido alimentação adequada 04 (quatro) vezes 

ao dia, produtos de higiene (escova dental, creme dental, sabote, shampoo, condicionador, 

aparelho de barbear e absorventes), bem como produtos de limpeza em geral para manutenção 

da instituição, quartos adequados e vestimentas de forma semanal e quinzenal. 

 Diante da nova rotina e mudança de hábitos no ano de 2021, por conta da pandemia 

pelo COVID -19 o Albergue Frederico Ozanam tomou providências para atendimento com 

segurança aos nossos acolhidos. 

 Para segurança de todos o Albergue forneceu e ainda fornece:  

 Dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns (entrada no portão, recepção, 

instalações sanitárias espaços de refeição); 

 Divulgação de informação e orientação aos colaboradores; 

 Definição de uma área de isolamento; 

 Distribuição de EPI´s. 

 Aferimento e monitoramento da temperatura tanto dos acolhidos como dos 

funcionários, todos os dias antes do café da manhã e depois do jantar, por meio de 

Planilha de Monitoramento diário de sinais e sintomas.  

 

 



    

 

 

Vacinação realizada no Albergue Frederico 

Ozanam contra a COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 ATIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS NO PERIÓDO. 

1. Relatório das atividades do setor de psicologia 2021 

O setor de Psicologia do Albergue Noturno Frederico Ozanam no ano de 2021 

observou um aumento significativo em seus atendimentos, intervenções e encaminhamentos. 

A tabela a seguir demonstra os atendimentos do setor ao longo do ano. 

MÊS ESCUTAS* ENCAMINHAMENTOS TOTAL 

JAN 28 9 37 

FEV 30 11 41 

MAR 25 7 32 

ABR 32 13 45 

MAI 45 14 59 

JUN 56 17 73 

JUL 43 21 64 

AGO 51 16 67 

SET 62 13 75 

OUT 40 23 63 

NOV** 0 0 0 

DEZ 47 15 62 

TOTAL 459 159 618 
2. *ESCUTAS PODEM SER REALIZADAS MAIS DE UMA VEZ COM CADA ACOLHIDO. 

3. **EM NOVEMBRO O PROFISSIONAL DA ÁREA ESTAVA EM PERÍODO DE FÉRIAS. 

 



    

 

  No que diz respeito as atividades grupais para os acolhidos foram realizadas apenas 26 

intervenções, a baixa se dá devido a medidas restritivas de contenção a pandemia de covid-19.  

No trabalho fora da instituição se ressalta a parceria com o Centro Universitário 

Campo Real, no qual estagiários de psicologia podem observar e intervir nas atividades da 

instituição seguindo as normas e leis da prática de estágio. 

1.2. Relatório das atividades do setor de serviço social 2021 

O setor de serviço social do Albergue Noturno Frederico Ozanam chegou ao seu 

terceiro ano em funcionamento em 2021, com a vinda dos recursos públicos e a restruturação 

da casa se pode realizar um trabalho mais eficaz e correspondente as normas apresentadas na 

lei do SUAS enquanto tipificação de casa de passagem. 

O setor de serviço social no ano de 2021, mesmo com questões da pandemia pelo 

COVID-19 realizou concretamente seus serviços, bem como observou o aumento das 

demandas e suas especificidades para intervenções para público da Casa de Passagem.  

Em 2021 foram realizados atendimentos presenciais (primeiro atendimento) de escuta 

com os usuários, ofícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social – CRAS/ CREAS, 

CAPS, Ministério Público, Conselho da Comunidade, Cartórios de Registro Civil, Instituto de 

Identificação, Conselho Tutelar, Secretaria da Mulher, encaminhamentos para saúde do 

município, bem como para comunidades terapêuticas.  

 Segue abaixo tabela com número de atendimentos e encaminhamentos realizados pelo 

setor de serviço social: 

 

 ATENDIMENTOS NÚMERO DE OFÍCIOS 

ENCAMINHAMENTOS 

Janeiro  63 - 75 Ofícios para a rede a Secretaria 

Municipal de Assistência Social – CRAS/ 

CREAS, CAPS, Ministério Público, 

Conselho da Comunidade, Cartórios de 

Registro Civil, INSS, Instituto de 

Identificação, Conselho Tutelar, Secretaria 

da Mulher, encaminhamentos para saúde do 

Fevereiro  48 

Março  38 

Abril  42 

Maio  30 

Junho  55 

Julho  69 



    

 

 

Em 2021 o Albergue Frederico Ozanam foi comtemplado em recursos para execução 

de 2 (dois) projetos na instituição, sendo eles: 

 

PROJETO POMAR VIVENCIANDO A ARTE:  

Tem como objetivo a oficina de arteterapia, um espaço de integração, reflexão das 

questões vivenciadas pelos acolhidos, uma vez que cada usuário atendido pelo serviço carrega sua 

ideologia, histórias, vivências e lembranças que devem ser escutadas e trabalhadas, em um 

processo de empoderamento e resiliência, a fim de criar novas formas de enfrentar suas 

experiências, enxergar suas potencialidades e olhar para si como protagonista da sua história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  62 município, bem como para comunidades 

terapêuticas 

 

- 48 Declarações de acolhimento. 

Setembro  57 

Outubro  97 

Novembro  87 

Dezembro  15 – A profissional estava de 

férias  

Total    

Informo que os números de atendimentos são aproximados uma vez que os acolhidos são 

atendidos diversas vezes.  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIZADE QUE CONECTA:  

No acolhimento a instituição tem como responsabilidade colaborar na 

integração/reintegração social desses usuários e viabilizar cidadania, bem como direitos civis, 

políticos, sociais e culturais.  

Diante do dia a dia da população atendida pelo serviço de Casa de Passagem, temos   

algumas das principais solicitações:  

 Elaboração de currículo; 

 Busca familiar por redes sociais; 

 Busca por vagas de emprego 

 Entre outras questões que dependem de acesso à tecnologia.    

A implantação do laboratório, será uma maneira que viabilizar o acesso à cultura e 

educação aos nossos acolhidos, bem como incentivar autonomia, busca por laços familiares 



    

 

fragilizados, elaboração de currículos, busca de vagas de trabalho, cursos, aulas online e 

informações.  

Assim o Albergue Frederico Ozanam, tem como objetivo implantar na instituição um 

laboratório de informática com 04 (quatro) maquinas completas para utilização dos acolhidos. 

 

 

 

PROJETO RESTRUTURAÇÃO DO PISO DO ALBERGUE 

Foi realizado a troca do piso da instituição, pois os cômodos eram de madeira “piso de taco”, 

que segundo as recomendações do Corpo de Bombeiros o piso poderia ocasionar incêndio e 

colocar os 

acolhidos em 

situação de 

risco.  

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buscando ofertar oportunidades para qualificação no mercado de trabalho para os nossos 

acolhidos no mês de julho/agosto de 2021, o Albergue Frederico Ozanam realizou parceira com o 

programa Mesa Brasil e SENAC, a fim de que os nossos acolhidos participassem de cursos para 

inserção no mercado de trabalho com certificação. 

Os cursos de maior procura pelo nosso público:  

- Massas frescas e recheadas; 

- Salgados de rua; 

- Corte e cocção de cárneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 No mês de setembro, mês de campanha de conscientização sobre a prevenção do 

suicídio, em parceria com o CAPS AD do município foi realizada uma manhã de orientações 

e escutas com os profissionais do CAPS juntamente com os acolhidos no intuito de 

reconhecerem os sinais de alerta para que possam buscar ajuda mentalmente e fisica 

 

  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 Em outubro também foi o mês que nossa instituição buscou por parcerias para trazer 

orientações, explicações sobre o Outubro Rosa. 

 Nesta ação convidamos uma enfermeira da sociedade civil, que de forma voluntaria 

explicou a relevância do movimento internacional de conscientização para a detecção precoce 

do câncer de mama e colo de útero.  

 Além de ser uma ação de conhecimento, fortalecimento, acolhida e vivências, 

nossas acolhidas receberam de voluntarias kits de beleza, serviço de manicure e escovação no 

cabelo.  

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com base nos documentos e arquivos do ano de 2021, segue abaixo dados 

referentes ao atendimento mensal com base na média dos últimos 06 meses de 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 2021 

Acolhimentos 80 

Pernoites  834 

Refeições 2757 

Banhos  804 

JULHO 2021 

Acolhimentos 77 

Pernoites   

Refeições  

Banhos   



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOÇÕES REALIZADAS PELO ALBERGUE FREDERICO OZANAM 

SETEMBRO 2021 

Acolhimentos 63 

Pernoites  855 

Refeições 3046 

Banhos  855 

OUTUBRO 2021 

Acolhimentos 104 

Pernoites  834 

Refeições 3.008 

Banhos  834 

NOVEMBRO 2021 

Acolhimentos 95 

Pernoites  726 

Refeições 2415 

Banhos  726 

DEZEMBRO 2021 

Acolhimentos 88 

Pernoites  885 

Refeições 2.949 

Banhos  925 




