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Palavra do
Presidente
2018 foi um ano de consolidação do trabalho realizado ao longo dos anos
anteriores, mas isso é apenas um sinal de que estamos no caminho certo e de que podemos sempre melhorar, crescer e restaurar ainda mais
vidas!
Acredito que sempre há um modo melhor e mais eficiente de resolver
problemas conhecidos, desde que a força de vontade e desejo latente de
fazer a diferença estejam presentes.
Sigo acreditando na restauração de pessoas. Eu acredito no ser humano!
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O Ano de 2018
É com alegria e gratidão que apresentamos o Relatório Anual 2018 da
Associação Beneficente e Comunitária do Povo.
Completamos 12 anos de histórias em 2019 e graças a Deus muitas outras vidas foram alcançadas!
Oferecemos uma oportunidade de recomeço para pessoas que se tornaram praticamente invisíveis nas ruas de São Paulo e também oportunidade para centenas de crianças e adolescentes de terem acesso a
conhecimento, esporte, cultura e de estreitar seus vínculos familiares.
Como você pode ver neste relatório, o comprometimento dos nossos
doadores, parceiros, voluntários e equipe conquistou mais uma vez o objetivo de restaurar pessoas, refazer vidas e impactar a sociedade com um
trabalho de compaixão alicerçado no amor, excelência, eficácia e empatia.
Obrigado e vamos em frente!

Douglas Bordini
Gestor ABCP

Receitas e
Doações 2018
R$ 1.218.873,92

Despesas
2018
R$ 1.181.086,00

Resumo das
Atividades
Realizadas
O Projeto Reconstruir tem o objetivo de resgatar a dignidade e promover a reintegração social de pessoas em situação de rua, contribuindo
para que se tornem agentes transformadores de sua própria história e
da sociedade. Nosso projeto acontece em quatro etapas:
Abordagem
Todas as sextas-feiras distribuímos sopa no centro da cidade como forma de nos aproximar
das pessoas em situação de rua e incentivá-las a virem até nossa sede, onde podemos oferecer serviços com o objetivo de proporcionar mudança de vida.

Mais de 19 mil atendimentos foram
oferecidos gratuitamente em 2018
através dos nossos projetos sociais:

Total de gastos por atendimento/ano: R$59,87

Em 2018 fizemos e distribuímos:
11.001 abordagens com refeição
5.236 copos de água
711 pessoas pernoitaram na ABCP
Acolhimento
Aos sábados aproximadamente 100 pessoas passam pelos nossos atendimentos. Eles chegam
cedo, por volta das 7h da manhã, juntam-se aos que pernoitaram na ONG e passam por uma
triagem com nossa equipe do Serviço Social e de voluntários. Na sequência vão para o banho,
onde recebem kit higiene e doações de roupas e calçados. Após o banho, servimos um delicioso
café da manhã, seguido de um momento de música, uma Palavra encorajadora e de um almoço caprichado. Durante este processo, aqueles que buscam apoio na luta contra as drogas e
o álcool, com o desejo de saírem da situação de rua, são encaminhados para as comunidades
terapêuticas parceiras da ABCP, onde serão acompanhados, em busca de uma vida restaurada.
3.926 pessoas atendidas
427 encaminhadas para CTs
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Apoio Social
Após as ações de ABORDAGEM e ACOLHIMENTO, muitas demandas são atendidas durante
a semana, como visitas nas comunidades terapêuticas, atendimento social e psicológico,
organização das doações recebidas para banho e bazar, emissão de documentos, além de
toda a parte administrativa, financeira e de comunicação que realizamos.

“Eu tenho muita gratidão a
Deus e a ABCP por tudo que
eles vem me ajudando, e faz
com que eu queira prosseguir
no caminho correto.”
Loedson Gabriel da Silva

825 pessoas receberam
atendimento durante a semana
Reinserção
Temos na ABCP uma república (moradia coletiva temporária) com 14 leitos que possibilita a
reintegração de homens que estavam em situação de rua e após tratamento de desintoxicação, precisam de apoio e um local seguro para que alcancem novamente sua autonomia.

22 pessoas moraram na República
da ABCP em 2018

Equipe Projeto Reconstuir:
Assistentes Sociais
Solange Gouveia
Adriana Gonzaga
Agente Administrativo
Rodolfo Veloso
Cozinheira
Vera Vianna
Monitor de República
Juarez da Costa

“Agradeço muito a Deus,
eu era um cara perdido,
drogado, sem destino. Hoje
sou uma pessoa realizada.
Foi uma superação grande.”
Maicon Albino Neves

Voluntários:
Psicóloga
Rosângela Leite
Médicos
Dr Pedro Onari (psiquiatra)
Dra Camila H. Sartori (cirurgiã vascular)
Dra Mariana Munhoz (endocrinologista)

“O cair é do homem, mas o
levantar é de Deus. Siga em
frente! Eu consegui!”
José Izidoro da Cruz

+ 120 voluntários que fazem toda a
diferença aqui na ABCP.

Resumo das
Atividades
Realizadas
O Projeto Alvo Certo é voltado ao atendimento de crianças, adolescentes (e suas famílias) em regiões periféricas da Zona Sul de São Paulo, Grajaú e Vila São José. O projeto visa promover o desenvolvimento pessoal
e social para crianças e adolescentes no período de contra turno escolar
com o desafio de oferecer uma visão de mundo baseada no conhecimento, amizade, amor e respeito, além de promover o fortalecimento de
vínculos familiares.
+600 crianças e adolescentes estão matriculados no projeto para atividades esportivas e
culturais. Os atendimentos são realizados em diversas oficinas, como:
Artes Marciais (Taekwondo e Jiu-jitsu)
Futebol e Basquete
Idiomas (Inglês e Espanhol)
Ballet
Radicais (Escotismo)
Teatro
Semana da Leitura
Teatro

166

Espanhol

106

Acampamento

148

Radicais
Ballet
Música Grajaú

Equipe Projeto Alvo Certo:
Coordenação
Jordelio Souza

275
265
54

Inglês Vila São José

695

Inglês Grajaú
Semana da Leitura
Jiu-Jitsu São José
Jiu-Jitsu Grajaú

Assistente Administrativo
Leonardo Rodrigues

270
192
101
132

Taekwondo Grajaú
Futebol de Salão

554
550

Orientadora Educacional
Mara Liz Assis Castro

Prestadores de serviço:
Administrativo e Oficinas
Barbara Victoria Gomes da Silva
Luiz Fernando do Nascimento Silva
Oficinas
Felipe Santos Nascimento
+ 19 voluntários que fazem toda a
diferença.

Parceiros

Certificações
UPM Utilidade Pública Municipal
UPE Utilidade Pública Estadual
CEBAS Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
CENTS Cadastro Municipal Único das Entidades Parceiras do 3º Setor
COMAS Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo
CRCE Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades
PRÓ SOCIAL Cadastro Pró Social
CONDECA Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Como ajudar?
Doação Pontual
Para fazer uma doação pontual, basta transferir ou depositar em nossa
conta corrente.
Associação Beneficente & Comunitária do Povo | CNPJ 08.978.522/0001-74
Banco ITAÚ | Agência 0368 | CC 10690-2

Doação Recorrente
Você pode nos ajudar a restaurar vidas, sendo um doador mensal.
Basta acessar o nosso site e se cadastrar.
www.abcpovo.org.br

Nota Fiscal Paulista
Para doar suas notas fiscais automaticamente informando o seu CPF,
acesse: www.nfp.fazenda.sp.gov.br, selecione: adesão a doação automática de Documento Fiscal com CPF e escolha a ABCP Associação Beneficente do Povo. Assim, ao informar o CPF nas suas compras, automaticamente a doação vem para a ABCP.

Cesta Básica
Nos encaminhamentos para tratamento em comunidades terapêuticas
parceiras, utilizamos as chamadas “vagas sociais”. Nelas, “pagamos” a internação com cestas básicas. Desta forma, enviamos 3 (três) cestas básicas a cada mês de tratamento por cada pessoa encaminhada por nós
para desintoxicação.

Roupas, Calçados e Acessórios
Além de doar para os atendidos todos os sábados quando oferecemos o
banho em nossa sede, também mantemos um bazar cuja renda é totalmente revertida para os nossos projetos sociais. Para fazer este tipo de
doação, por favor entre em contato conosco.

Trabalho Voluntário
Para ser um voluntário na ABCP envie um e-mail para:
voluntariado@abcpovo.org.br

Rua Afonso Celso, 1.185 – Vila Mariana
(11) 5679-7813 - contato@abcpovo.org.br
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