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 É com imensa felicidade que

apresentamos o nosso primeiro

Relatório Trimestral! O conteúdo aqui

exibido é referente as atividades

desempenhadas no 1º Tri de 2021.

   Felicidade, pois a existência deste

relatório representa a continuidade de

um trabalho que vem mudando vidas

desde 2018, mas acima de tudo,

retrata o início uma nova estratégia,

nosso Programa Abrindo Portas
(revolucionário em território
nacional, baseado no Rapid Re-

Housing, vertente da metodologia

Housing First). Isso é possível graças

ao suporte e a confiança de vocês,

apoiadores, que nos permitem evoluir

a cada mês.

   Dessa forma, este documento tem a

finalidade de apresentar como as

doações que recebemos foram

utilizadas, destacar os fatos mais
relevantes dentro desse período e

trazer de forma mais detalhada como

vem ocorrendo o processo de

mudança com Luciana e Roberto,

nossos atuais assistidos e os primeiros

do Programa Abrindo Portas.

Introdução

   Esperamos que esse material possa

gerar insights e provocações,

aumentar motivação e confiança,

contribuindo para o avanço dessa

importante agenda, a inclusão de

pessoas que foram extremamente

marginalizadas, pessoas com trajetória

de rua.

Agradecemos a todos aqueles que
contribuíram, em especial, ao casal
Luciana e Roberto, os verdadeiros
protagonistas dessa mudança.

Desejamos a todos uma ótima
leitura!
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A Família

   Em meados de Novembro de 2020 conhecemos Luciana e Roberto por meio de

indicações do Centro POP. Na época, os dois viviam numa casa alugada, na região

periférica de São Carlos, a principal forma de renda da família era proveniente do

Auxílio Emergencial do Governo Federal (R$ 600) e de alguns "bicos" de pedreiro

por parte do Roberto. Já Luciana, que não tinha experiências profissionais,

costumava vender balas nos semáforos como forma de complementar a renda.

  

   Todo valor arrecadado ao longo do mês era utilizado para o pagamento do

aluguel e das contas da casa. Pouco restava para a alimentação, porém com a ajuda

de conhecidos, a família recebia doações de alimentos para sobrevivência

(realizamos a doação de uma cesta básica para eles no mês de Novembro).

O PRIMEIRO CONTATO

O INÍCIO DA JORNADA

    Com a suspensão do Auxílio Emergencial ao final de 2020, Luciana e Roberto não

tinham condições de manter as contas e a casa em dia, foi o momento em que o Se

Mudando entrou em ação, oferecendo suporte e a oportunidade para uma

transformação na vida da família, assim nasceu o Programa Abrindo Portas.

   Iniciamos as atividades contribuindo com os custos do aluguel, das contas da

casa, transporte (para eventuais consultas e trabalhos) e com a alimentação. Além

de arcar com os custos iniciais, seguindo as premissas da nossa metodologia,

alinhamos pontos para que os assistidos pudessem se inserir no mercado de

trabalho para uma fonte de renda estável.
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A Famiília
LUCIANA

    Luciana mecionou que gostava de fazer faxinas, e que, apesar de algumas dores

que sentia nas mãos, gostaria de trabalhar como diarista para obter uma renda.

Dessa forma começamos a compartilhar posts divulgando seu trabalho para a

comunidade de São Carlos em nossas redes sociais. A ideia deu certo! Luciana

conseguiu vários clientes e recebeu diversos feedbacks positivos sobre a qualidade

do seu trabalho. Contudo, com o agravamento da pandemia, a demanda diminiu e

por questões de segurança, ela decidiu suspender as faxinas até que a situação

melhorasse.

ROBERTO

      Roberto nos relatou que trabalhou a maior parte de sua vida como pedreiro, com

o passar do tempo, dores nas costas começaram a aparecer. O direcionamos a um

médico e um quadro mais grave foi constatado, apresentou problemas na coluna

que, caso continuasse exercendo sua profissão, poderia acabar em uma cadeira de

rodas. Um sinal de alerta apareceu, foi quando demos entrada no processo de

aposentadoria por invalidez de Roberto.

   Entre Janeiro e Março, apareceram algumas oportunidades de "bicos" em

diferentes obras na região. Após uma longa conversa com Luciana e com o Se

Mudando,  tomou a decisão de que, por conta da necessidade, trabalharia. No

entanto, estabeleceu um prazo máximo para exercer atividades como pedreiro, no

caso, no final de Abril.
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Transparência

Total de Entradas
R$ 6.019,00

(2,24% vs 1º Tri/2021)

*Relatório de transparência referente às doações dos apoiadores | 2º Trimestre de 2021

Total de Saídas
R$ 4.387,10

(+54,30% vs 1º Tri/2021)

Apoiadores Atuais
34

(+6,25% vs 1º Tri/2021)

Meta de Arrecadação Mensal
RS 2.000,00

(82.3% alcançada) | Plataforma Apoia.se

Fluxo de caixa

Destinação dos Recursos

*Outros: Máquina de Lavar, Máscara e Luva, Impressão de documentos, Conta de Luz, Conta de Internet

O valor líquido no caixa serve de garantia para os meses seguintes e como forma de, no futuro

próximo, ampliarmos o número de famílias assistidas pelo programa.
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Depoimento dos 
Assistidos
   Aqui sempre colocaremos algumas frases ditas pelos assistidos que

marcaram o trimestre. É a hora de escutá-los e onde todo esforço se

transforma em motivação para continuarmos mudando vidas!

Você também pode assistir aos depoimentos clicando aqui

 "Estou gravando para agradecer a todas as
pessoas que vem ajudando 'eu' e minha
esposa (...) pessoas que eu nem sei o
nome, pessoas que nunca nem vieram
aqui em casa (...) Eu e minha esposa somos
muito gratos a vocês, não tenho nem
palavras para agradecer tudo que vocês
vêm fazendo na nossa vida" - Roberto

 "Eu e Roberto estamos aqui para
agradecer por ter pago nosso aluguel mais
uma vez! (...) a gente não tem o que
oferecer mas eu posso oferecer tudo que
eu tenho, que Deus abençoe grandemente
a vida de todos vocês! - Luciana 

https://drive.google.com/drive/folders/1q6nKqXUQV40DSz46W-ginqo1n9wejrsH?usp=sharing


      O Programa Abrindo Portas é pioneiro em território brasileiro com a aplicação do

Rapid Re-Housing, metodologia inovadora e inspirada em casos no exterior. Vale 

 destacar que nessa primeira experiência aplicando, após os primeiros três meses, o

resultado vem se mostrando satisfatório, visto que a família já avançou em diversos

aspectos relevantes!

   Podemos citar a importância de estarem numa casa segura, em um ambiente onde

há qualidade de vida básica que supre as necessidades que todo ser humano tem

como direito. A saúde é uma das bases para o sucesso do programa, dessa forma, já

iniciamos o contato da família com profissionais de algumas áreas, como

fisioterapia, psicologia e assistência social, além da frequente orientação e

direcionamento à profissionais que necessitarem, utilizando o sistema público de

saúde da cidade.

   Com relação ao mercado de trabalho, tivemos avanços consideráveis em ambos

os assistidos, agora visamos a busca de empregos com carteira assinada, já que a

estabilidade financeira é de suma importância. Vale ressaltar que o processo de

aposentadoria  por invalidez de Roberto está sendo analisado e não há um tempo

determinado para a conclusão do caso, ressaltando a importância de continuar a

procura por novas oportunidades de trabalho para Roberto. Luciana se mostrou

bem preocupada com a situação da pandemia e o risco de contaminação, dessa

forma pretendemos comprar alguns equipamentos de segurança e de proteção

individual para uso quando as faxinas estiverem disponíveis.

   Percebemos que não existia um controle financeiro da família, e que, tomavam

atitudes não recomendadas com o dinheiro que arrecadavam ao longo do mês.

Dessa forma iniciou-se um processo básico de educação financeira no mês de

março que pretendemos dar continuidade oferecendo um curso em parcerias com

profissionais do setor.
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Conclusão

 Quer saber mais sobre o nosso trabalho?

 Acompanhe nossas redes sociais e faça parte da nossa

newsletter no WhatsApp! Clique aqui e saiba de tudo!

https://wa.me/5511937087474?text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Se%20Mudando%20e%20o%20Programa%20Abrindo%20Portas

