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DESTAQUE:

Com foco no bem cuidar, ASA
investe na capacitação de equipes
O trabalho da ASA de capacitação e formação de seus educadores e colaboradores fortalece os laços entre profissionais e crianças,
adolescentes e idosos atendidos. Conheça algumas das ações de 2015. Página 2.

É hora
de desapegar

Participe de nossa
Campanha de Natal

Final de ano é a época de separar o que não se usa mais
e abrir espaço para o novo. Os Brechós ASA precisam de
doações de roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos e
artigos de decoração, tanto de pessoas físicas quanto de
fabricantes e lojistas. Para quem procura itens para o Natal, Réveillon ou férias, os brechós têm ótimas peças, incluindo vestidos de festa. Confira os endereços em www.
asa-santoagostinho.org.br. Para doar, ligue 3887 1112.

Gostaríamos de reforçar nosso convite para você colaborar com a Campanha de Natal da ASA. Somente
com o seu apoio podemos continuar a oferecer oportunidades para crianças, adolescentes e idosos. Caso
você não tenha recebido o boleto da campanha em
sua casa, ligue para 3887 1112 ou mande um email
para a.santoagostinho@asa-santoagostinho.org.br e
solicite. Contribua com o que puder.
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EDITORIAL

MATÉRIA DE CAPA

Uma instituição sustentável, capaz de
consolidar seus projetos e planejar ações
para o futuro. Essa foi a visão norteadora da ASA em 2015. Para isso, reunimos
recursos e esforços para profissionalizar
ainda mais as áreas estratégicas para
sua atuação, buscando apoio de consultorias especializadas nas áreas de planejamento, comunicação e captação de
recursos. Foi, portanto, um ano crucial
para que os programas institucionais –
que envolvem 1.400 crianças, adolescentes e idosos – ganhassem fôlego e mais
suporte para os próximos anos.

Trabalhar na formação ampliada dos seus educadores e colaboradores visando o bem cuidar das crianças e adolescentes atendidos é um objetivo e um diferencial da ASA. Em 2015, diversos
programas de formação e capacitação tiveram como foco o fortalecimento dos profissionais nos campos psicológico, pedagógico e cultural, entre outros.

Esse fortalecimento da ASA incluiu também a capacitação continuada de seus
educadores e colaboradores. Em 2015,
a formação desses profissionais foi além
das instâncias pedagógicas e envolveu iniciativas com foco também no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal,
que tiveram como reflexo positivo o estreitamento dos laços entre profissionais
e atendidos.
O foco na sustentabilidade financeira
da organização exigiu também a reorganização de algumas atividades, como a
mudança no atendimento do Lar Santo
Alberto, que, a partir de 2016, funcionará
como Centro Dia.
O apoio de todos os voluntários, funcionários, parceiros e colaboradores tem
sido fundamental neste processo de
desenvolvimento da ASA. Nosso agradecimento a todos pelo trabalho em 2015
vem acompanhado de um convite para
que em 2016 possamos colher juntos os
frutos dos esforços de cada um.

Celia Tilkian

Foco na formação de quem
cuida e educa

Nos CEIs, o trabalho do mestre de capoeira Nelson Aguiar trouxe
vários benefícios para todos, tanto educadores quanto crianças.
“A ideia era dar uma capacitação mínima para que os professores pudessem passar ensinamentos básicos de capoeira para
as crianças”, relata Sueli Aparecida Santana Ferreira, coordenadora geral dos CEIs. “Mas o trabalho foi muito além, ajudando
no alívio do estresse, na aquisição de uma atividade física e até
mesmo na melhora da coordenação motora e das noções de ritmo”, acrescenta.
Uma parceria com o Fundo Itaú de Excelência Social possibilitou a formação das equipes em música, com o professor Marcos
Azambuja, e em metodologias de avaliação de projetos, com a
Casa7. Já o Interações Improváveis, programa de formação oferecido pelo Instituto Girassol, resgatou a história dos festivais de
música e trouxe para a discussão temas atuais como o consumo
consciente de água.
Para os colaboradores dos CCAs, 2015 foi um período de muita
reflexão e crescimento pessoal. Desde o início do ano, o projeto
“Desenvolva-se: saúde sexual e reprodutiva de crianças e adolescentes”, realizado em parceria com a Fundação Abrinq e com o
apoio da psicóloga Andrea Castanho, preparou os profissionais
para abordarem o tema com os educandos.
Durante todo o ano, como parte do projeto Novos Leitores,
apoiado pelo Criança Esperança, as equipes também participaram de formações em Leitura Mediada, realizadas pelo
Trapézio – Grupo de Apoio à Escolarização. As formações focaram em estratégias para incentivar a leitura nas crianças
e adolescentes.
Duas iniciativas realizadas em parceria com a Ultragaz e com a
Fundação Prada de Assistência Social trabalharam valores e ética com os profissionais. Por meio de filmes, leituras e rodas de
conversa, a psicóloga Kátia Griecco buscou o fortalecimento pessoal de cada membro da equipe.
“Com essas formações, demos condições para que os profissionais também se sentissem mais valorizados. Isso se reflete positivamente nas crianças e no compromisso que eles têm com elas”,
afirma Clicia Bastos, coordenadora geral dos CCAs.

www.asa-santoagostinho.org.br

EVENTOS

ASA FAIR® garante
sucesso com inovação
A 19ª ASA FAIR® e o 38º Bazar Mãos Brasileiras®, realizados em conjunto de 10 a 12 de novembro, foram um
sucesso. Mais de 2 mil pessoas visitaram os estandes
instalados no Buffet Mansão Cidade Jardim, em São
Paulo. A edição deste ano contou com novos expositores e novas linhas de produtos pessoais e para a casa.
Mais uma vez, a ASA agradece a todos os voluntários,
parceiros e colaboradores que contribuíram para a realização do evento.

Exposição tem renda revertida para a ASA
A Galeria Pintura Brasileira, com apoio da Marilda Importados, promoveu de 30 de setembro a 4 de outubro a
exposição FOTO / FORMATO V2, que contou com a participação de diversos artistas brasileiros. Parte do valor
arrecado com a venda das obras foi revertido para a ASA. Nosso agradecimento à Lica Pedrosa, aos artistas e a
todos que apoiaram essa iniciativa.

Coral ASA encanta
no CCA Primavera
Pelo segundo ano consecutivo, o Coral ASA fez uma
apresentação especial de final de ano. O evento, que
aconteceu no dia 4 de dezembro no CCA – Recanto Primavera, contou com a participação de educandos de
todos os CCAs, que emocionaram e encantaram todos
os presentes. Patrocinado pela Fundação Crespi-Prado,
o coral promove o acesso de crianças e adolescentes à
música, por meio de aulas de técnicas vocais e percussão de pequenos instrumentos. O evento foi prestigiado pelos conselheiros da ASA e da Fundação.

Presenteie nossas
crianças no Natal

Tranca do Bem reúne
200 participantes

Sucesso no Natal de 2014, a Árvore dos Sonhos voltou em 2015 ao Shopping Iguatemi para arrecadar brinquedos e livros para as crianças da ASA.
Presentes em duas lojas, a Ri Happy e a Livraria Cultura, as árvores são decoradas com envelopes com
o nome de cada criança e adolescente atendido pela
ASA. Na compra de um livro ou de um brinquedo a ser
doado, as lojas oferecem um desconto especial – 5%
na Ri Happy e 10% na Cultura. A ASA também participou da Festa de Natal promovida pelo Shopping Iguatemi no início de novembro, oferecendo às crianças
uma oficina para montagem de pequenas árvores
de Natal.

A ASA foi a entidade beneficiada com a renda obtida
no torneio de tranca realizado em outubro na Sociedade Harmonia de Tênis, que reuniu 200 participantes.
Mas não foi a única felizarda da noite: o primeiro colocado do torneio ganhou uma viagem com acompanhante para Foz do Iguaçu com hospedagem no Belmond Hotel das Cataratas, o único localizado dentro do
Parque Nacional. Outros vencedores receberam, entre
outros prêmios, hospedagens no Copacabana Palace
e Apple Watches. Gostaríamos de agradecer à Heloisa
Nogueira pela impecável organização do torneio e a todos os patrocinadores – sem os quais a noite não seria
tão brilhante.
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Conselho

Entrevista

“Jamais a ASA pensou em
fechar o Lar Santo Alberto.
Apenas mudaremos o modelo
de atendimento”
Maria Inês de Paula Eduardo, presidente do Conselho de Administração da ASA, explica a mudança no formato de atendimento aos idosos a partir
de 2016

Conselho de Administração:
Presidente:
Maria Inês de Paula Eduardo
Vice-presidentes:
Nelly Conde
Maria Cristina Prestes Motta
Camila Fleury da Silveira
Elisabeth Vieira de Azevedo Conde
Fernanda Ferreira Martins Leser
Fernanda Murray Sandt
Helena Elizabeth Assumpção
Margarida Maria A. Costa Monteiro
Maria Estella Penteado Cardoso

Na área de atendimento a idosos, por que
a ASA decidiu migrar do modelo de ILPI para
o de programa Centro Dia?
Maria Inês de Paula Eduardo: A ASA
foi a primeira instituição a participar de um
edital da Secretaria de Assistência Social da
PMSP e a assinar um convênio para os idosos
do Lar Santo Alberto. Com o passar dos anos, os idosos foram se tornando
extremamente dependentes, exigindo cuidados diferenciados na área da
saúde. O custo financeiro do Lar triplicou, tornando inviável o orçamento
da ASA. A ASA foi e é uma entidade com finalidades educacionais e assistenciais. Nunca pretendemos ser uma entidade que atuasse na área da saúde.
Portanto, houve uma mudança no foco de atuação no Lar Santo Alberto.
Estávamos sendo uma casa de saúde e não assistencial. Um outro ponto a
ressaltar é a queda de 30% das doações para esse atendimento específico,
inviabilizando o trabalho. A proposta do novo edital de convênio lançado
pela PMSP em agosto de 2015 não contemplava a cobertura dos custos
com os profissionais na área da saúde, imprescindíveis aos idosos que necessitam desses cuidados 24 horas. A partir de todas estas constatações, a
equipe dos profissionais da ASA elaborou um plano de ação e um projeto
para o atendimento aos idosos. E chegamos à conclusão que o melhor modelo seria o atendimento no formato de um Centro Dia. Apresentamos o
projeto ao Conselho de Administração, discutimos exaustivamente até que
as conselheiras tiveram a coragem e a certeza de que a melhor decisão seria a mudança. Jamais a ASA pensou em fechar o Lar Santo Alberto. Apenas
mudaremos o modelo de atendimento, voltando ao foco inicial de quando
o Lar foi criado: dar assistência aos idosos.
Como e quando será feita esta transição?
O convênio com a Secretaria de Assistência Social terminou em 30 de outubro, porém, a ASA o renovou até 30 de dezembro. Os idosos estão sendo
transferidos paulatinamente e de forma muito cuidadosa tanto de nossa
parte como da Secretaria. No mês de janeiro a casa estará fechada, a fim de
fazermos algumas adaptações, para reabrirmos as portas com esse novo
modelo de atendimento.
Como funcionará o Centro Dia e quantos idosos serão atendidos?
O Centro Dia Lar Santo Alberto funcionará de segunda a sexta, durante
todo o dia. Iniciaremos com 30 idosos, esperando aumentar esse número
mediante a demanda. Teremos várias atividades culturais, terapêuticas e
sociais, sempre voltadas para um atendimento de qualidade ao idoso.

Maria Cecilia M.R. Pereira Leite
Maria Christina Figueiredo Freitas
Maria Fernanda Flores Levy
Maria Iracema V de Andrade Gianella
Maria Teresa Moreira Ferreira
Vera Regina Carvalho Levy
Vera Queiroz Ferreira Martins

Equipe técnica
Superintendente Executiva:
Celia Tilkian
Gerente Financeira:
Carmelita Sanches
Gerente Administrativa:
Silvia Cambraia
Coordenadora de Desenvolvimento Institucional:
Maria de Lourdes Freire Maia
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