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MENSAGEM
  O ano de 2019 foi de grandes desafios e conquistas.
Após 9 anos de trabalho árduo, a AACI recebeu o
reconhecimento e apoio do Criança Esperança para o
desenvolvimento dos seus trabalhos sociais. Para nós foi
uma enorme alegria ter o Projeto Cantinho de
Oportunidades aprovado pela Unesco. A seleção
aconteceu no ano de 2018 para execução em 2019. 
Esse foi também foi o ano em que a Associação
realizou a mudança da sede para um espaço maior e
mais aconchegante, com cerca de 500 m², o que
permitiu uma ampliação significativa no número de
usuários beneficiados pelos serviços sociais da
instituição. 
 Com o apoio da comunidade nosso trabalho tem
garantido que crianças e adolescentes tenham um
espaço onde recebam além de carinho e proteção,
formação para se desenvolverem enquanto cidadãos
de direitos cientes de seus deveres para com a
sociedade em que vivem.
 Neste relatório você encontrará informações sobre as
atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2019 e os
resultados alcançados.
 O trabalho foi realizado tendo como objetivo a
ampliação dos atendimentos e para promover a
inclusão e diminuir a enorme desigualdade social
existente em nosso país.
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MISSÕES & VALORES

NOSSO PROPÓSITO: 
MISSÃO: 
Proteção social básica às crianças, adolescentes, idosos e suas famílias,
através da oferta de serviços que visem o enfrentamento da
vulnerabilidade social e o fortalecimento dos vínculos familiares,
incentivando a socialização e a convivência comunitária. 

VISÃO: 
Ampliar o número de usuários atendidos pelo serviço, garantir que eles
tenham acesso as mesmas oportunidades e direitos legalmente
constituídos, reduzindo assim o número de desigualdades sociais. 

Amor ao próximo, 
Dedicação, 
Ética, 
Respeito, 
Responsabilidade,
União. 

VALORES: 

NOSSA INSTITUIÇÃO
Em funcionamento desde janeiro de 2010, a AACI tem como objetivo a
proteção social básica às crianças, adolescentes, idosos e suas famílias,
através da oferta de serviços que visem o enfrentamento da
vulnerabilidade social e o fortalecimento dos vínculos familiares,
incentivando a socialização e a convivência comunitária. O serviço é
gratuito e ofertado de segunda a sexta feira, nos turnos da manhã e
tarde. 
A instituição fica localizada na Zona Norte de Juiz de Fora, região
territorial extensa, que comporta 18,8% da população do município. Esse
território é de abrangência do Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS – Santa Cruz. Contudo, por sua localização, é tangente
aos territórios de outros dois CRAS que compõem a região norte, quais
sejam Benfica e Barbosa Lage. O mapa a seguir, extraído do site da
Prefeitura de Juiz de Fora, dimensiona o território que é referenciado aos
referidos equipamentos.
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OBJETIVO GERAL:
De acordo com o Estatuto Social da instituição em seu Art 2º- A
Associação de Apoio as Crianças e Idosos- AACI, tem por objetivo a
proteção social básica à crianças, idosos e suas famílias, através do
oferecimento de serviços que visem o enfrentamento da vulnerabilidade
social e fortalecimento dos vínculos familiares, incentivando a
socialização e a convivência comunitária, através das seguintes ações: 

I Promoção da assistência social; (o que inclui, de acordo com o art. 3º
da Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS, Lei 8.742/93, a proteção à
família, à maternidade, à infância, à velhice, e a promoção gratuita de
assistência à saúde; 
II Promoção do desenvolvimento econômico social e combate à pobreza; 
III Defesa dos direitos da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e
quaisquer outros indivíduos em situação de vulnerabilidade; 
IV Promoção do voluntariado; 
VI Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais; 
VII Promoção de atividades lúdicas, culturais e esportivas; 
VIII Promoção de ações com foco na convivência social por meio da arte,
esporte e lazer, estimulando o desenvolvimento de potencialidade,
habilidades, talentos, propiciando a formação cidadã do indivíduo; 
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 Além dos objetivos já mencionados, a AACI visa avançar a Agenda 2030,
contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, relacionando-se principalmente com os destacados abaixo:

 INSCRIÇÃO/REGISTRO/
  CADASTRO   

  NÚMERO 

Cadastro Nacional de Entidades de 
  Assistência Social – CNEAS 

Status concluído 

Conselho Municipal de Assistência 
  Social – CMAS 

168   

  Conselho Municipal dos Direitos da 
  Criança E do Adolescente -

  CMDCA 
 098 

 Utilidade Pública Municipal  Lei 12.408/2011 

REGISTROS E INSCRIÇÕES:



 O serviço realizado em pequenos grupos heterogêneos é ofertado
diariamente e contempla atividades que visam o enfrentamento da
vulnerabilidade social e que proporcionam a constituição de um espaço
de convivência, fortalecendo o sentido de participação e cidadania. As
atividades contribuem ainda para o desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças a partir dos interesses, demandas e
potencialidades de cada faixa etária além de contribuir para o
fortalecimento da convivência familiar e comunitária. 

• PÚBLICO-ALVO: crianças e adolescentes de 04 a 14 anos. Crianças
beneficiárias do BPC, crianças cujas famílias são beneficiárias de
programas de transferência de renda; crianças encaminhadas pelos
serviços de proteção especial, crianças que vivenciam situações ou
fragilização de vínculos. São atendidas crianças do sexo feminino e
masculino. O público atendido é referenciado ao Cras sendo também
encaminhado por este. Nossa área de abrangência é coberta por 03
CRAS e um CREAS. 

• QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: Foram atendidas ao longo do
ano de 2019 mais de 120 crianças no SCFV além de suas famílias

• DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE: O serviço é ofertado de segunda a
sexta-feira em dois turnos: de 08 às 11horas e de 13 às 17 horas 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
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 Profissão Quantidade
Carga Horária

semanal 
Tipo de contrato

Coordenadora 01 40h Contratado (CLT)

 Assistente Social   01 30h Contratado (CLT) 

 Educadora Social 02 35h  Contratado (CLT)  

 Serviços Gerais  01 40h Contratado (CLT)

 Cozinheira 01 40h Contratado (CLT) 

RECURSOS HUMANOS: 

• RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: A partir
do trabalho desenvolvido foi possível observar como resultados: redução
da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; a melhoria na
qualidade do relacionamento dos usuários com a família e comunidade;
ampliação do acesso do usuário aos serviços ofertados no território de
acordo com as suas demandas e necessidades; acesso a atividades de
lazer e culturais, o desenvolvimento de potencialidades e a ampliação do
universo informacional e cultural; melhoria no desenvolvimento da
autoestima; melhoria nos relacionamentos em grupo bem como controle
na administração de conflitos pessoais, respeitando os diferentes modo
de pensar e agir; garantia de acesso a documentos civis; garantia de
acesso a benefícios socioassistencias e programas de transferência de
renda. 

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR:
Ao longo do ano a equipe de profissionais da instituição atua também no
atendimento de demandas espontâneas da comunidade. São usuários em
situação de vulnerabilidade social que procuram a instituição com a
finalidade de receberem apoio e orientação para garantia dos seus
direitos sociais.
Cada usuário passa por uma avaliação inicial com o profissional de
serviço social que realiza o perfil sócio- econômico da família e
identifica outras demandas nas áreas de saúde, renda, moradia,
cidadania e educação.
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A partir do levantamento é possível traçar o plano de intervenção
familiar que irá direcionar o trabalho da equipe na busca de soluções
para promover o desenvolvimento e protagonismo dos usuários
atendidos. As famílias são acompanhadas até o momento em que as
metas propostas são alcançadas e que a família saia de uma condição
de vulnerabilidade e passa para uma condição de autonomia e
dignidade.

CANTINHO DE OPORTUNIDADES:

Oficina Master Chef
Oficina Musical
Reciclagem e arte
Cinema Interativo
Prática Esportiva
Apoio Escolar
Roda de Conversa
Cuidados com a Horta
Reunião com pais e responsáveis
Colônia de Férias

No Projeto Cantinho de Oportunidades, desenvolvido ao longo do ano de
2019, com recursos do Criança Esperança foram desenvolvidas as
seguintes atividades:

       As atividades foram ofertadas diariamente no contra turno escolar e
proporcionaram a constituição de um espaço de convivência, formação
para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia das crianças a partir dos interesses, demandas e potenciali-
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des dessa faixa etária, bem como contribuiu para o fortalecimento da
convivência familiar e comunitária.

EXPOSIÇÕES:
Em 2019 aconteceu a exposição Expressões na praça CEU que buscou
apresentar os usuários atendidos pela AACI sob um novo olhar a partir de
diversas expressões por eles produzidas. 
A utilização de fotos pode ser amplamente aproveitada como um recurso
visual que promove situações de interação, reconhecimento e construção
da auto-imagem, favorece as trocas e a percepção do outro e das
igualdades e diferenças, e consequentemente de si.
 A instituição produziu um espaço todo especial para receber os amigos
e familiares das crianças e adolescentes fotografados, bem como as
pessoas que transitam pela Praça CEU.
As fotos utilizadas no evento, atualmente encontram-se fixadas nos
corredores da sede da instituição e encantam os visitantes e
colaboradores. 

“É maravilhoso constatar os olhares e sentimentos que
essas fotografias despertam nas pessoas” 

Raquel Barros- coordenadora
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NOSSA EQUIPE: 

PARCERIAS: 

Nome: Associação de Apoio as Crianças e Idosos- AACI
CNPJ: 11.550.709/0001-87
Endereço: Rua Dr Dias da Cruz 53, Nova Era- Juiz de Fora/ MG
CEP: 36087-330
Data da fundação: 20/01/2010 
Área de atuação: Inclusão/Cidadania
Telefone: (32) 3226-4832
Site: www.aaci.org.br | Instagran: aacijf | Facebook: aacijf
E-mail: aaci-@hotmail.com / aacisocial@hotmail.com 

DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO:

Heloísa Galone da Rosa
 Presidente 

http://www.aaci.org.br/
mailto:aaci-@hotmail.com%20/
mailto:aacisocial@hotmail.com
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OUTRAS FOTOS:
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