










































 

ANEXO III – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 

Serviço de Inclusão Social, Reabilitação Profissional e Geração de Renda – NOT 

 

A. Identificação da Instituição e seus serviços e programas: 
 

ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG 

1 - Programa de Inclusão Social, Reabilitação Profissional e Geração de Renda - Núcleo de 

Oficinas e Trabalho (NOT) 

B. Identificação da Instituição (sede e unidade executora) 

1. Nome da Entidade: 

ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG 

2. Endereço: 
Rua Antônio Prado, 430 –Distrito de Sousas - Campinas – SP  CEP 13106-042 
 

Telefone: (19) 3758-8620 Fax 19 32587599 

Site institucional: www.armazemoficinas.com.br 

E-mail institucional: financeiro@armazemoficinas.com.br 

3. Nome do Representante Legal:  

ELIZABETE MARIA MARMO SANTANA 

RG: 20.118.737-1 

CPF: 722.034710-34 

Vigência do Mandato:21/03/2021 a 20/03/2023. 

 

C. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: 

A Associação tem a finalidade de realizar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, 

continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 

Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de 

programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em 

situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. 

A Associação tem por objetivo social promover de forma continuada, gratuita, permanente e 
planejada a integração social, profissional, econômica, política e cultural de pessoas em situação 
de vulnerabilidade ou risco social e as que sofrem de transtornos mentais, por meio da (o): 

I - Estímulo de ações práticas alternativas de trabalho e geração de renda, criando condições 
para que os usuários exerçam sua cidadania. 

II – Promoção de ações de capacitação e de formação profissional instruindo e preparando os 
usuários para o trabalho. 

III - Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos 
de produção e comércio; 



 

IV - Promoção da comercialização dos produtos artesanais e serviços provenientes dos 
programas da Associação, em loja própria, stands em feiras, sites e outros meios. 

V - Contribuição para a formação e capacitação de profissionais e gestores de políticas sociais 
publicas, através de cursos, debates, simpósios e conferências. 

VI – Apoio a promoção da geração de trabalho e renda comunitária, através do ensino de práticas 
produtivas cooperativistas e associativistas de valor cultural e/ou econômico; 

VII - Efetuar parcerias ou convênios com órgãos ou entidades, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras no intuito de desenvolvimento de projetos culturais e sociais. 

VIII - Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 
valores universais; 

IX - Promoção da assistência social às minorias e excluídos, através do desenvolvimento 
econômico e combate à pobreza;  

X – Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da 
missão da associação, bem como da efetividade na execução de seus serviços 

D. DETALHAMENTO DE CADA SERVIÇO E PROGRAMA 

1. Metas previstas no Plano de Ação/Trabalho 2019. 

 

Nome do Serviço e/ou 
Programa 

Endereço CNPJ 
Nº 

Inscrição 
CMAS 

Metas 

 

Serviço de Inclusão 
Social, Reabilitação 
Profissional e Geração 
de Renda - NOT 

Rua Antônio Prado, 
430 Distrito de 
Sousas CEP 
13106042 

68002187000104  300 

 

2. Atividades desenvolvidas e resultados alcançados Ter como referência para análise 
as atividades/estratégias metodológicas e os resultados esperados declarados no Plano 
de Ação/Trabalho 2021. 

1) Serviço de Inclusão Social, Reabilitação Profissional e Geração de Renda – NOT  

O NOT é um serviço que tem por objetivo propiciar o aprendizado, a produção, a habilitação para o 

trabalho, a formação profissional e a geração de renda a pessoas em situação de risco social e/ou com 

transtornos mentais e/ou transtornos decorrentes do uso/abuso de álcool, crack e outras drogas. um 

instrumento de inclusão social pelo trabalho, onde as pessoas vivenciam e constroem, de forma 

dialógica e democrática, novas práticas, pautadas no respeito ao meio ambiente, na diversidade, no 

respeito mútuo e na solidariedade..  

Atividades/Estratégias 
Metodológicas Desenvolvidas 

Resultados /Impactos Alcançados 

12 Oficinas de trabalho e geração de 

renda,  300 vagas nas oficinas:  

Vitral Plano; Gráfica; Eventos; 

Ladrilho; Marcenaria; Serralheria; 

Media 295 Usuários inseridos/mês nas 12 oficinas 

respeitando suas escolhas, estimulando as 

potencialidades e o resgate de hábitos para o trabalho. 

Meta = 300  



 

Papel; Culinária; Costura; Doceria 

artesanal; Mosaico; Agrícola: 

(Jardim, Horta, Limpeza Ambiental). 

Resultado = 
 Media 295/ mês = 98,3% 
Um ano difícil períodos de isolamento com suspensão 
das atividades e rodizio dos participantes. 

Grupo socioeducativo, reflexivo, de 

lazer, culturais, entre outros; com 

acompanhamento de equipe 

profissional. 

Sensibilização do grupo familiar para 

o fortalecimento e/ ou 

restabelecimento de vínculos. 

Oferta de espaço para escuta 

qualificada e acolhimento. 

 

Estimulou o desenvolvimento da participação social e 
protagonismo. 

Estimulou à convivência familiar e comunitária visando a 
reinserção familiar, respeitando o desejo do usuário. 

 

Acolhimento/ Triagens  
Realizados 186 atendimentos de novos usuários para 
inclusão nas oficinas. 

Realização de encontros, seminários, 

capacitações e supervisões de forma 

continuada.  

Realizadas reuniões de equipe semanal, as terças feiras 
a tarde, com supervisão externa sempre que necessário. 

Realizamos dois cursos de capacitação para oficinas de 
culinária e agrícola, na área de processamento de 
alimentos e boas práticas na manipulação e cultivo 
orgânico.  

Realizado curso de capacitação Sebrae – Descomplique 
do projeto Empreende Campinas em parceria com 
Aliança empreendedora e Feac. 

 

E. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL  

A equipe do NOT favorece a participação democrática dos usuários em todas as etapas do 

processo de trabalho das oficinas, isto é, na produção, venda e processo de remuneração. 

Neste ano incentivamos a participação da equipe e dos usuários na Rede Intersetorial 

participando dos Fóruns da Economia Solidaria, encontros do Fórum Gera Renda e Rede de 

Saúde Mental e Ecosol de SP. Todas as atividades foram realizadas online. Com participação 

reduzida de usuários devido ao período de suspensão de atividades e do isolamento social. 

 

F. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 
 

A avaliação das atividades é processual e sistemática. Ocorreram semanalmente reuniões 

periódicas da equipe Técnica, composta pelos coordenadores e Profissionais do Serviço Social, 

onde é discutido cada caso e a oficina de escolha do usuário, qualificando a ação. A avaliação 

do processo de trabalho se dá por: reuniões de equipe semanal e supervisão clínica e institucional 

quinzenais, da equipe do NOT.  



 

Participação em reunião semanal da Rede Pessoa em Situação de Rua, um encontro mensal da 

Rede com a equipe do NOT para discussão de casos. Neste ano de 2021 as reuniões foram 

realizadas online. 

Técnicos e monitores acompanham as oficinas e são realizadas reuniões semanais (rodas) com 

os usuários discutindo questões referentes ao processo de trabalho. 

Mensalmente ocorre uma assembleia mensal que reúne todas as oficinas, usuários e 
trabalhadores.  

G. OBSERVAÇÕES: 



 



 



 

 
Foto Oficina Mosaico 

 
Foto Oficina Agrícola 

  



 

Foto Oficina Costura 

 

   

  

ASSINATURAS 

PRESIDENTE:                                                                           COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)  

Nome: Elizabete M M Santana                                                         Nome: Cleusa Ogera Cayres 

Data: 20/01/2022                                                                                              Data: 20/01/2022 

Assinatura:                                                                                                                 Assinatura                                                                                                                                                                        

                                                                             

 

 

 

 


