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das ações da
Cáritas de 2021
Como muitos sabem, a Caritas é considerada o braço da
caridade de nossa Igreja Católica Apostólica Roma, e eu
diria que ela é a mão caridosa
da Igreja estendida para acolher, amparar e encaminhar as
pessoas vulneráveis e ou em situação de exclusão social para
ajudá-las a sair dessa situação
e, com a valorização do próprio
protagonismo e habilidade de
cada pessoa assistida, possamos construir uma cultura do
Bem Viver e de uma sociedade
menos injusta e mais solidária.
As ações da Caritas, com
seus projetos socioassistenciais, e com a ajuda de parceiros e empreendedores sociais,
e a dedicação de nossa equipe
de colaboradores e voluntários,
formamos uma rede de solidariedade que espalha e cultiva
os valores do evangelho, como
opção preferencial pelos “pobres”, isto é, pelos vulneráveis.
Queremos enfatizar que,
esse relatório de nossas atividades do ano de 2021 é um
verdadeiro testemunho de
nossa dedicação caritativa e
transparência de nosso trabalho realizado no amor e por
amor aos irmãos e irmãs. Pois,
“Faça o que você ama para
servir as pessoas que amam o
que você faz” – Steve Farber.
Fraternalmente,
Padre Joaquim de Souza Filho
Diretor Presidente da Caritas
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Apresentação
da Cáritas
Diocesana
de Jundiaí
A Cáritas Diocesana de Jundiaí é
uma associação civil, sem fins econômicos, de caráter filantrópico,
beneficente de assistência social,
de solidariedade social, cultural,
esportiva e de comunicação social,
constituída em 22 de março do ano
de 1997, por Dom Amaury Castanho, Bispo da Diocese de Jundiaí.
Desenvolve suas atividades no
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, na da
defesa e garantia dos direitos socioassistenciais e na assessoria às
entidades beneficentes e pastorais
sociais a ela filiadas, na busca do
enfrentamento das desigualdades
sociais, motivando e articulando
ações de solidariedade e promoção humana nas cidades que compõem a Diocese de Jundiaí

Identificação
dos serviços,
projetos e
programas da
assistência
social
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Instalações
Matriz (sede própria)
Centro Comunitário
São Francisco de Assis

Unidade administrativa
Edifício Cristo Rei – Mitra
Diocesana de Jundiaí

Fone: (11) 4581.4332
e-mail: caritas@dj.org.br
Site: www.caritas.dj.org.b

Fone direto: (11) 4583.7472
PABX: (11) 4583.7474

Av. Pastor Francesco Ciaramella, nº 10, Pq. Almerinda Chaves, Jundiaí / SP CEP 13.212.551

Rua Eng. Roberto Mange, n.º
400, Sala 2, 2º Andar, Anhangabaú, Jundiaí / SP – CEP 13.208-200

Atendimento
socioassistencial

Assessoramento,
defesa e garantia de direitos

Ações e projetos
de solidariedade
social e de assessoramento e articulação das pastorais
sociais e organismos da igreja

Mobilização de
recursos: captação e comunicação, adesão e
dormação de voluntários “Agente Cáritas”
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O Bispo Diocesano,
Dom Vicente Costa é o
Presidente Consultivo da
Cáritas Diocesana de
Jundiaí, tendo por
competência opinar
e assessorar os Órgãos
Sociais, para que, os
mesmos atuem de
forma a respeitar as
diretrizes decorrentes
do vínculo e da relação
com a da Igreja Católica.

Encontro virtual preparatório para a
Assembleia Geral Ordinária, contando com a
presença de Dom Vicente e as entidades membro.

Conselho
Diretor
O Conselho Diretor é o órgão
colegiado que delibera e executa
a administração e a gestão da Associação e representa os membros
da Assembleia Geral.

Reunião Conselho Diretor e Conselho Fiscal - 10 de junho

Pe. Joaquim de Souza Filho
Diretor Presidente;
Diácono Nelson Boratino Ortega
Diretor Vice Presidente;
Nilson Roberto Begiato
Diretor 1º Tesoureiro;
Maria Aparecida da Silva
Diretora 2ª Tesoureira;
Dolaine Regina de
Sousa Coimbra Santos
Diretora 1ª Secretária;
Irmã Ivone Maria Da Canal
Diretora 2ª Secretária

As reuniões do Conselho Diretor e
Conselho Fiscal são bimestrais - 06 de abril 2021
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Relatório
de atividades
2021

Após 25 anos de atividades, a Cáritas Diocesana se consolidou no trabalho de atendimento a população do
território do Jd. Novo Horizonte, com
parcerias públicas e de empresas do
bairro, com serviços para crianças acima dos 7 anos até a pessoa idosa.
Em um período de pandemia, a
organização se reinventou com ati-

1.
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vidades virtuais, e o assessoramento das organizações de assistência
social e a garantia de direitos sociais
se fez presente nos encontros, participação em conselhos de direito e na
rede socioassistencial do território.
Para conhecer o trabalho seguem as atividades desenvolvidas em 2021

Atendimento
Socioassistencial

1.1 Serviço de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é uma atividade com parceria pública com
a Prefeitura Municipal de Jundiaí,
através de Termo de Colaboração
nº 25/2018, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social,
desenvolvida em território de vulnerabilidade social, para crianças,
adolescentes e idosos, com intervenção social planejada e permanente, contribuindo no desenvolvimento de políticas públicas
municipais, na área de assistência
social, referenciados pelo Centro
de Referência de Assistência Social
- CRAS Novo Horizonte, atuando
na Proteção Social Básica.

Diante da situação emergencial de
prevenção e enfrentamento do COVID
-19 foi necessário criar novas estratégias
de trabalho com o intuito de prestar
atendimento e orientação às famílias
e usuários do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos, bem
como o atendimento emergencial
para garantir a segurança alimentar.
Todas as atividades com os
grupos no processo de retomada foram planejadas seguindo os
decretos Municipais e Estaduais e
seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção a COVID -19,
como o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e uso de
álcool para higienização das mãos.

Janeiro - Retorno presencial com grupos menores
Crianças e adolescentes. Atendimento ao núcleo da família.
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Início do Ano
Retorno das
atividades
presenciais com
o grupos de
Jovens de
15 a 18 anos

Diante da situação de um
novo agravamento da situação
de pandemia, que acarretou novas restrições seguindo o Plano
de Enfrentamento a COVID -19 no
Estado de São Paulo, em decisão
conjunta a Unidade de Gestão
de Assistência Social do Município de Jundiaí, as atividades que
seguiam o Plano de Retomada
Gradual foram suspensas e a
equipe, em novo Planejamento,
readequou as atividades para o
modelo online novamente, onde
cada grupo se encontrou uma
vez por semana, através da Plataforma “Google Meet”.

Os grupos de Crianças e Adolescentes (07 a 14 anos de idade) contaram com um encontro
junto ao professor de Educação
Física que propôs atividades alternativas de esporte, raciocínio
e reflexão, geralmente utilizando materiais que os participantes possuíam em casa.
Em relação ao grupo de idosos, a equipe utilizou também
de “vídeo chamadas”, onde
os encontros foram divididos
nas seguintes partes: acolhida
(orientador
social/estagiária),
apresentação da temática do

dia e conversa com o grupo (of icineiro – psicólogo) e atividade
f ísica (educador f ísico), em um
prazo de uma hora e trinta minutos com o grupo.
O grupo de jovens seguiu o
mesmo padrão dos demais grupos, com atividades online através de chamadas de vídeo, trabalhando as temáticas do Plano
de Trabalho e também contando
com parcerias, especialmente da
Divisão de Inclusão Produtiva da
UGADS, que possibilitou alguns
encontros com empresas que
aconteceram de forma remota

Atendimento à
distância – famílias das
crianças, adolescentes,
jovens e idosos

Atendimento às
famílias em situação
de emergência
social, garantindo
segurança alimentar

Criação de grupos de
WhatsApp – Grupos de
crianças, adolescentes,
jovens e idosos

Produção de vídeos,
realizados pela equipe
técnica, com propostas
de atividades a serem
realizadas nos domicilio
pelas crianças,
adolescentes e idosos
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Entre os meses de março a julho, retorno da
restrições de atividades presenciais.
Encontros online com os grupos do SCFV

Grupo dos idosos: Atividades Físicas e bate-papo

Idosos: Atividades Físicas
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Visitas domiciliares ao grupo de Idosos com
o objetivo de contribuir com orientações em
relação a pandemia, escuta aos idosos e
entrega de doações e kit’s de atividades de
artesanatos a serem desenvolvidas na residência
de cada participante, com instruções online.

Retorno da restrições de atividades
presenciais, Encontros online
com os grupos do SCFV

Idosos: Vídeochamadas
com o Educador e
Orientadora Social.

Grupo dos jovens:

CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ

Grupo das crianças e adolescentes

Com o aumento de pessoas
vacinadas já com a segunda
dose da vacina, a equipe junto a decisão tomada pela Unidade de Gestão de Assistência
Social - UGADS, elaboraram
um Novo Plano de Retomada
Gradual das Atividades, que
se iniciou em agosto com a
proposta de atendimento ao
Núcleo Familiar, com o objetivo avaliar o contexto familiar
diante da pandemia do COVID
-19, observar as demandas que
apresentaram durante o período em que as atividades permaneceram
exclusivamente
de forma remota.
Durante o atendimento social
do responsável, para avaliar a situação familiar, na área externa,
as crianças e adolescentes, em
grupo de no máximo 4 participantes, foram acompanhados
pelo monitor de esporte, com
atividades de recreação.

Atendimento do
Núcleo da Família
segundo semestre
de 2021
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Live com as mulheres do Projeto Vida Nova e os idosos do SCFV
Tema: Educação Financeira

Após os atendimentos com
o Núcleo das Famílias e seguindo o Plano de Retomada
Gradual, os encontros com os
grupos do SCFV retomaram
de forma presencial, seguindo
os protocolos sanitários para
enf rentamento da COVID -19
os encontros iniciaram com o
Grupo de Jovens do SCFV

Já o atendimento dos grupos
de crianças e adolescentes no
Centro Comunitário, retornou, mas
tive o período reduzido de uma
hora e meia, uma vez por semana
e foram realizadas as atividades de
convívio e os encontros regulares
dentro do período proposto.
O grupo de idosos também

retornou de forma presencial no
mês de setembro, uma vez por semana, no período de 60 minutos.
A equipe dividiu os participantes
em dois subgrupos para evitar
aglomerações no espaço e garantiu que os idosos que voltaram a
frequentar as atividades presencialmente já estavam com as duas
doses da vacina contra a COVID-19.
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Retorno gradual das atividades presenciais
grupo de crianças e adolescentes SCFV - grupos
de 7 a 11 anos de 12 a 14 anos

Atividades com os grupos
de Crianças e Adolescentes
do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
envolvendo rodas de conversa,
atividades físicas cooperativas
e parcerias externas, seguindo
os percursos estabelecidos no
Plano de Trabalho elaborado
para o ano de 2021.
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Retorno gradual das atividades presenciais
grupo de Jovens - 15 à 18 anos

Atividades com
o grupo de Jovens,
na proposta de
Inclusão ao Mercado
de Trabalho promovendo
atividades de
integração com o grupo.

Retorno das Atividade Presenciais Grupo de Idosos SCFV
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Atividades em Parceria com a Saúde Bucal

No ano de 2021 tivemos uma
grande parceria com a
Equipe de Saúde Bucal do
Município de Jundiaí, que
junto as UBS’s Novo Horizonte
e Fazenda Grande, o NASF
do território e a equipe de
Prevenção em Saúde Bucal
do Município realizaram
diversas ações com todos os
grupos do SCFV (crianças,
adolescentes, jovens e idosos)
trazendo temas relacionados
a saúde bucal e saúde física,
bem como a realização de
aplicação de flúor nos grupos
das crianças e adolescentes.
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Reuniões de Pais

Ao longo do ano
aconteceram duas
reuniões de pais,
uma por semestre.
Sendo a primeira
para avaliar as
atividades online,
por conta das
restrições presenciais
da Pandemia, e a
segunda para
informar sobre o
retorno gradual das
atividades presenciais.

Reuniões semanais de equipe

CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ

Comemorações

“Festa Junina”: a equipe preparou Kits com doces Juninos e um painel de fotos,
para uma comemoração simples, e por grupo para evitar aglomerações

Dia das Crianças:
parceira com a
empresa Bollhoff que
doou brinquedos para
o grupo de crianças
SCFV e seus
irmãos pequenos

20 anos da
Cáritas no bairro
do Jardim
Novo Horizonte.
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Festa de Natal:
a equipe desenvolveu
comemorações
“individuais” com
cada grupo para
evitar aglomerações,
mesmo com a
melhora no cenário
da Pandemia.

CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ
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Doações para famílias do SCFV
Doações provenientes da Prefeitura de
Jundiaí através da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social e do
Fundo Social de Solidariedade e doações do
Programa Mesa Brasil SESC Jundiaí.

alimentos
(cesta básica
e produtos
in natura)
22.740 kg

material
de higiene
pessoal e
limpeza
2.320 unidades

fraldas
infantis
75 pacotes

Doações famílias atendidas pelo SCFV - Segurança Alimentar

Entrega de Cestas Básicas para as famílias de participantes do SCFV em
parceria com a UGADS - Unidade de Gestão de Assistência Social. As cestas
foram doadas mensalmente as famílias durante todo o ano de 2021.

Doações

Doações do
Fundo Municipal
de Solidariedade
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Kits de higiene pessoal e
material de limpeza
doados pelo Fundo
Social de Solidariedade

Doação de alimentos do Programa
Mesa Brasil SESC Jundiaí, para atendimento
de famílias em situação de emergência

Parceria com o Programa
Mesa Brasil do SESC Jundiaí

Doação de
alimentos do
Programa Mesa
Brasil SESC Jundiaí,
para atendimento
de famílias em
situação de
emergência.
Entrega a
domicílio para o
grupo de idosos.

CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ
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Homenagens
Homenagem para a
Equipe Cáritas do
Programa Mesa Brasil
SESC Jundiaí, celebrando
a parceria na entrega
e doações de alimentos
às famílias atendidas.

Homenagem da Câmara
Municipal de Jundiaí
Título Honorífico
Diploma “Monsenhor
Hamilton José Bianchi”
de Direitos Humanos

Atividades Complementares ao Atendimento Socioassistencial
I - Oficinas Operativas
Vida Nova – Artesanato
É um grupo intergeracional de mulheres adultas e ido-

sas, que se reúne uma ou duas
vezes por semana, tem como
foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no
processo de protagonismo, de-

senvolvimento da autonomia,
sociabilidade,
fortalecimento
de vínculos familiares, convívio
comunitário, e prevenção de situação de risco social.

Encontro virtual com as mulheres
das oficinas de artesanato Vida Nova

convidadas psicólogas Alda e Rosa Maria e com o tema
“Esperançar – Mulheres Fortes em Tempos de Pandemia”.
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Dia do voluntariado - 28 de agosto

homenagem
as monitoras
voluntárias
das oficinas
de artesanato.

2.

Assessoramento, defesa
e garantia de direitos

2.1) Assessoramento
e Formação - Entidades
Beneficentes,
Associadas da
Cáritas, com
Atuação na
Assistência Social

De acordo com a caracterização de ações de assessoramento e defesa e garantia de
direitos, A Caritas Diocesana
de Jundiaí realiza suas ações,
serviços, programas e projetos
no campo do Assessoramento
político, técnico, administrativo e f inanceiro, com os seguintes objetivos:
1 - Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de mo-

vimentos sociais, organizações e
grupos populares e de usuários;
2 - Fortalecer e qualif icar
as entidades e organizações
quanto ao seu planejamento, captação de recursos, gestão, monitoramento, avaliação,
oferta e execução dos serviços,
programas, projetos e benef ícios socioassistenciais e para
sua atuação na defesa e garantia de direitos.
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I - Formação: Oficinas
de Capacitação
Objetivo Geral: promover oficinas de capacitação e assessoramento com ênfase em questões
práticas para a regularidade jurídica e para a gestão eficiente das
Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) de assistência social.
A Oficina de Capacitação 202,
foi composta por 18 encontros virtuais de 2 horas cada um, às terças-feiras, das 9h às 11h, com início

no dia 20 de abril e encerramento
em 26 de outubro, direcionadas a
dirigentes, gestores e profissionais
(internos ou assessorias externas)
das organizações da sociedade civil (OSCs) de assistência social.
Conteúdo:
Tema: “Rotinas Práticas de Planejamento, Gestão e Regularização Jurídica das OSCs de Assistência Social”
Eixos: “Obrigações Institucionais
e Certificações Públicas” e “Projetos e Mobilização de Recursos”
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Diálogo Prático sobre o
tema e eixos acima, envolvendo modelos, minutas e exemplos de Roteiro de Calendário
das Obrigações Institucionais,
Relatório de Atividades, Plano
de Ação, Demonstrativos Contábeis, Estatuto Social, Atas de
Assembleias e Reuniões, Ficha de Associados, Estruturação do Voluntariado, Plano de
Trabalho, Projeto Social, Plano
Estratégico de Mobilização de
Recursos e seus Instrumentais,
Contratos referentes à Captação de Recursos.

Oficina de Capacitação Virtual Gratuita
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II - Assessoramento direto às
entidades beneficentes associadas:
Atendimento direto de dirigentes e/ou equipe técnica das

entidades benef icentes associadas, de acordo com demandas e
urgências apresentadas.
Realizado – as demandas fo-

ram menores, orientação pontual por telefone, e-mail. Questões relacionadas ao CEBAS,
portal de transparência (exigência legal) e site.

2.2) Participação e Articulação nos Espaços de Controle Social
De acordo com a caracterização de ações de assessoramento e defesa e garantia de
direitos, A Cáritas Diocesana de
Jundiaí realiza suas ações, serviços, programas e projetos na
Promoção da defesa de direitos
já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no
contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com
órgãos públicos e privados de
defesa de direitos, com os seguintes objetivos:
1 - Fortalecer o protagonismo
dos usuários na defesa dos seus
direitos de cidadania;
2 - Acessar∕promover os direitos
de cidadania já estabelecidos.
3 - Promover acesso ao conhecimento, meios, recursos e metodologias direcionadas ao aumento
da participação social e ao fortalecimento do protagonismo dos
usuários na reivindicação dos direitos de cidadania.
I - Rede socioassistencial
e territorial do
Jardim Novo Horizonte:
Participação e articulação
da rede socioassistencial do Jd.
Novo Horizonte, constituída pelas as instituições do bairro ligadas à Assistência Social, Educação, Saúde, Habitação, Empresas
locais com projetos de responsabilidade social, com representantes do poder público, organizações não governamentais e
lideranças comunitárias.
Em decorrência da pandemia as atividades presenciais
foram suspensas e as reuniões
ocorreram a partir de setembro
de forma virtual.

II - Participação Direta
da Cáritas nos
Espaços de Controle Social
Objetivo: mobilizar e articular a
participação das lideranças comunitárias e agentes de
sociais nos
Conselhos Municipais, Conferências
e Fóruns e, atuar no processo de
controle social da implementação
de políticas públicas das cidades
que compõem a Diocese de Jundiaí.
Participação de representantes da
Cáritas nas reuniões mensais, grupos de

trabalho, como membro titular e presidente do Conselho Segurança Alimentar e Nutricional de Jundiaí. E, ouvintes
nos Conselhos Municipais de Direitos
da Pessoa Idosa e Conselho de Direitos
da Criança e Adolescente e do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Participação da Conferência
Municipal de Assistência Social
Fomento e articulação de núcleo de estudo e formação de conselheiros da assistência social e
entidades de assistência social

CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ
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Participação na 12ª Conferência de
Assistência Social do Município de Jundiaí

Participação de membros da equipe
Cáritas, bem como de uma participante
do grupo de idosos, na Conferência.

III - Articulação da
Participação das Entidades
associadas à Cáritas nos
Conselhos de
Políticas e Direitos:
Objetivo: mobilizar e articular a participação das lideranças nos Conselhos Municipais,
Conferências e Fóruns e, atuar
no processo de controle social
da implementação de políticas
públicas das cidades que compõem a Diocese de Jundiaí.
Implementação do Núcleo
de Estudo Cáritas em Política

Municipal de Assistência Social
de Jundiaí, com a participação
de representantes no Conselho
Municipal de Assistência Social
e prof issionais das entidades
membro, com reuniões virtuais tendo como f inalidade contribuir e aprofundar no estudo do tema da Lei do SUAS no
município de Jundiaí a partir
do conhecimento e estudo da
Política Nacional de Assistência Social e empoderar a sociedade civil com instrumentos
legais para garantir o controle
social e efetividade de políticas
públicas municipais.

As reuniões ocorreram nos
meses de maio, junho, agosto e setembro com a presença
em média de 15 representantes,
entre conselheiros de assistência social e técnicos das organizações e o assessor jurídico da
Cáritas Diocesana de Jundiaí.
A partir das reflexões e empoderamento o grupo participou
efetivamente da Conferência
Municipal de Assistência Social.
A dif iculdade foi em manter a
f requência dos mesmos participantes, dar encaminhamentos referente do estudo e revisão da lei SUAS no município.
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Reunião entidades membro: Motivação para
participação no processo de eleição CMAS

2.3) Projeto Inclusão ao Mundo do
Trabalho “Qualificando para o Futuro”
O Projeto Qualificando para o
Futuro em parceria com a Pastoral do Mundo do Trabalho e apoio
financeiro da Companhia de Saneamento de Jundiaí através da
Associação Casa da Fonte .
Favorecer a inserção no
mundo do trabalho, por meio
da identif icação de potencialidades do território, desde o
planejamento,
estruturação,

monitoramento e avaliação das
ações de inclusão produtiva em
âmbito local e da articulação
com o sistema público do trabalho, emprego e renda.
Devido a pandemia as atividades foram suspensas entre
janeiro a setembro, retornando
para completar a qualif icação
dos alunos de 2020, que concluíram o curso de solda elétrica.

Projeto
Qualificando
para o Futuro

Aula prática
solda elétrica

segundo
semestre de 2021
Retorno presencial
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2.4) Articulação e atenção as questões de Migração e Refúgio
A problemática que se apresenta na questão da migração
e refúgio e falta de políticas
públicas para o atendimento
integral deste público, levou a
Cáritas Diocesana de Jundiaí a
fomentar uma rede de apoio e
proteção junto com organizações parceiras, que atuam diretamente no atendimento ao
migrante e refugiado, dentre

3.

elas o Centro de Promoção do
Migrante – CESPROM, Pastoral do Migrante e Sociedade de
São Vicente de Paula.
Objetivo: contribuir para que
a acolhida e as ações de integração para atendimento digno aos
migrantes e refugiados na Diocese de Jundiaí, através de redes
de apoio para as famílias dos mi-

grantes e refugiados.
Em decorrência da pandemia
a proposta não foi desenvolvida em sua totalidade, sendo
realizadas atividades pontuais
de liberação de recursos para
algumas situações de necessidade emergenciais e encaminhamento com orientação para
organizações parceiras.

Ações e Projetos de Solidariedade Social
e de Assessoramento e Articulação das
Pastorais Sociais e Organismos da Igreja:
3.1) Solidariedade Social

A solidariedade é um dos
princípios basilares da Doutrina Social da Igreja, onde cada
indivíduo como parte integrante de corpo social é corresponsável por todos os seus

membros. É dever de cada um
individualmente presar pela
dignidade humana de todos os
que compõe a sociedade dentro das ações cotidianas do que
lhe são concernentes.

A Cáritas Diocesana de Jundiaí
assume sua corresponsabilidade
na defesa e promoção da dignidade da pessoa humana tendo a
solidariedade social como pressuposto de suas ações.

3.1.1) Administração do Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS)
O FDS é composto com recursos
financeiros provenientes da Coleta
Nacional da Solidariedade da Cam-

panha da Fraternidade, tendo por
objetivo contemplar projetos sociais que estejam de acordo com

o tema do ano e propostas de promoção social, sendo administrado
pela Cáritas Diocesana de Jundiaí.

Fundo Diocesano de Solidariedade
Excepcionalmente, no ano de
2021, e seguindo as diretrizes do
Fundo Nacional de Solidariedade
administrado pela CNBB e, considerando-se a pandemia causada pelo Coronavírus e as sequelas
econômicas, o atendimento dos

projetos que atendam as questões
emergenciais ligadas à segurança
alimentar e à prevenção da pandemia.
Resultados alcançados: O Fundo Diocesano de Solidariedade

atendeu a 6 Projetos Sociais com
R$ 27.000,00; subsidiou algumas
Pastorais Sociais e a aquisição de
material Campanha da Fraternidade em nível Diocesano e atendimento a Campanhas Emergenciais, totalizando R$ 38.641,07
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3.1.2) Campanhas Emergenciais
A partir de 2020, em decorrência da Pandemia do COVID-19, a
Cáritas Brasileira e a CNBB lançaram a campanha “É tempo de
Cuidar”, para atendimento das
famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar.
Esta campanha permaneceu
em 2021 em continuidade à situação socioeconômica em decorrência da Pandemia, para o
atendimento emergencial das famílias em situação de vulnerabilidade, com doações de gêneros
alimentícios e material de higiene
e limpeza, adquiridos com recursos próprios ou através de campanhas de doações em espécie.
Público Alvo: famílias em situação de vulnerabilidade e comunidade de abrigamento de pessoas
em situação de rua
Diante das necessidades apresentadas por paróquias da Diocese (instaladas em bairros de alta vulnerabilidade), entidades de acolhimento a
pessoas em situação de rua e comu-

Doação material de higiene e limpeza para as Casas de
recuperação e abrigos de moradores em situação de rua

nidades terapêuticas, a Cáritas Diocesana articulou campanhas e direcionou doações para o atendimento das
famílias e pessoas acompanhadas
pelas paróquias e entidades.

Doações de
8.926 kg de alimentos
Doações de 280 unidades de
materiais de higiene e limpeza

3.1.3) Campanha de Arrecadação de Alimentos
Ação coordenada pela Cáritas
Diocesana de Jundiaí, com a colaboração de voluntários das entidades membro, para arrecadação de
alimentos não perecíveis em três
supermercados da cidade de Jundiaí. Os alimentos arrecadados aten-

dem as necessidades das entidades
membro no atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.
Foram 08 Entidades beneficentes, 02 Paróquias e 01 Pastoral
Social beneficiadas com as doa-

ções da Campanha que ocorreram
entre os dias 01 a 24 de dezembro.
Ao final da semana os produtos
foram divididos igualmente entre
as entidades do grupo
Total de arrecadação - 9.515 kg

Campanha Natal sem Fome – parceria com o Supermercado COOPERCICA
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3.2) Assessoramento e Articulação
das Pastorais Sociais, Organismos da Igreja
3.2.1) Articulação das Pastorais Sociais da Diocese de Jundiaí
Em decorrência da pandemia e das medidas de prevenção com distanciamento e isolamento social, optou-se por
fazer as reuniões de forma virtual pelo programa do Google
Meet. Algumas atividades planejadas para realizar em conjunto, tiveram que se adaptar
as normas de prevenção e segurança epidemiológica.
O Grito dos Excluídos foi realizado com uma celebração eucarística concelebrada por Dom
Vicente, Paróquia Santo Antônio
na cidade de Várzea Paulista,
com presença de número reduzido de f ieis, com os representantes das Pastorais Sociais.

Reunião do Fórum das Pastorais Sociais

6ª Semana Social Brasileira
Com apoio de Dom Vicente
Costa, bispo da Diocese de Jundiaí, as pastorais sociais conjuntamente com a Cáritas Diocesana
de Jundiaí assumiram a realização
da 6ª Semana Social Brasileira na
Diocese de Jundiaí, iniciando com
um encontro virtual com a pre-

sença de mais de 70 lideranças e
agentes de pastorais sociais.
A proposta deste primeiro encontro virtual, realizado em 19
de junho, para preparação da 6ª
SSB na Diocese de Jundiaí foi de
apresentar os temas norteado-

res: Mutirão pela vida: por terra,
teto e trabalho e motivar a participação dos agentes de pastorais sociais na realização de um
mapeamento da realidade das
famílias acompanhadas pelas
pastorais, através de um instrumental de pesquisa.
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Grito dos Excluídos - 07 setembro - Paróquia Santo Antônio – Várzea Paulista

3.2.2) Jornada Mundial dos Pobres
Objetivo: Celebrar o Dia Mundial dos Pobres, através de eventos
locais e diocesanos que favoreçam
a reflexão sobre a Doutrina Social
da Igreja e criar ambientes de aproximação com as pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade.
Considerando o cenário instável da pandemia, com períodos de melhora e diminuição de

casos e, em outros momentos,
retorno de casos, bem como a
necessidade de se organizar a
atividade com antecedência, garantindo vossa participação e os
encaminhamentos necessários.
Realizou-se celebrações eucarísticas nas muitas entidades
de acolhimento da Diocese de
Jundiaí, que acolhem crianças,

Paróquia Cristo Rei - Salto
participante - Tottus Tuu, Casa Naim e a comunidade

idosos ou moradores de rua (onde
os assistidos convivem diariamente juntos) e após a celebração um
almoço com a presença do celebrante. Sempre preservando a
proposta de uma celebração somente com os assistidos e sua
diretoria e equipe da entidade,
seguido do almoço servido aos
pobres atendidos abrigados diariamente pela organização.

Almoço
na Cristo Rei
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Lar Nossa Senhora
das Graças - celebrante
padre José Roberto

3.2.3) Feira da Solidariedade
Evento promovido pela Cáritas Diocesana de Jundiaí em
comemoração ao aniversário
da Cáritas Brasileira e da Jornada Mundial dos Pobres, tendo

por objetivo integrar o trabalho
promocional das entidades benef icentes e pastorais sociais
da Diocese de Jundiaí, propiciando troca de experiência e

visibilidade da ação promocional para a sociedade.
Em decorrência da Pandemia,
a atividade foi suspensa.

3.2.4) Integração à Cáritas Brasileira e Regional São Paulo
Em decorrência da pandemia as reuniões, seminários e
assembleias foram realizados
vir tualmente, conforme descrição por Comissões, Grupos
de Trabalho e obrigações es-

tatutárias:
Comissão de Migração e Refúgio – Nacional e Inter-regional Sudeste
Articulação Regional São Paulo
Comissão Organizadora da As-

Ciclo de Formação
Migração e Refúgio
Inter-regional Sudeste 18.05.21

sembleia Geral Ordinária da Cáritas Brasileira Regional SP
Conselho Regional da Cáritas
Brasileira Regional /SP
Assembleia Geral Ordinária Cáritas Brasileira

Assembleia virtual
da Cáritas Brasileira
Regional SP 06.10.21
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4.

Mobilização de Recursos:
Captação e Comunicação, Adesão e
Formação de Voluntários “Agente Cáritas”
4.1) Elaboração do Plano Estratégico de
Mobilização de Recursos e Sustentabilidade

Organizar de forma clara e objetiva os atrativos da associação
para solicitação e obtenção de recursos da sociedade.
Recomendar práticas de comunicação de suporte para a mobilização de recursos, conferindo

legitimidade à atividade perante
os diversos públicos de interesse
(que afetam e são afetados pela
associação) – stakeholders.
Apresentar estratégias ef icientes para a manutenção f inanceira da associação, bem
como para sua sustentabilidade.

Apontar desafios a serem enfrentados, definir prioridades e
sugerir o ordenamento das ações
para implementação do plano.
Potencializar a atração das
fontes de recursos, levando em
conta a necessidade da diversif icação das mesmas.

Campanha da Nota Fiscal Paulista
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, que possibilita a destinação do
ICMS para organizações da sociedade civil devidamente inscritas
no Conselho Municipal de Assistência Social e no Pró Social.

A Cáritas realiza a Campanha
através da conscientização e
motivação das pessoas a aderirem à Campanha de doação automática do Cupom Fiscal.
Os resultados são efetivos, com

recursos financeiros que possibilitaram a construção do segundo
módulo do Centro Comunitário São
Francisco de Assis. A ampliação do
prédio possibilitará a implementação de novos projetos para o atendimento da comunidade local.
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