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FICE-BRASIL REPORT 2015
Projetos desenvolvidos
Reordenamento e qualificação dos serviços de cuidados residenciais para Crianças e
Adolescentes
A adesão dos municípios ao programa federal de incentivo ao cumprimento dos novos
parâmetros legais de fortalecimento da convivência familiar e comunitária produziu
demandas de diversos municípios para as ações de formação, assessoria e supervisão
realizadas em 2015. Neste canário, além do acompanhamento dos serviços de
acolhimento institucional, foram iniciados processos de formação sobre acolhimento
familiar- um serviço pouco desenvolvido no Brasil –, além de estímulo à criação de
projetos de apadrinhamento afetivo para crianças acolhidas.
Em preparação, encontra-se a produção de um livro em parceria com as Aldeias
Infantis SOS- Brasil sobre a implantação das Diretrizes para Cuidados Alternativos com
uma ampla leitura do cenário brasileiro nesta área.
Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Promoção, Proteção e Defesa
de Crianças e Adolescentes no Brasil
As estruturas públicas organização do Sistema de Atendimento de crianças e
adolescentes ensejou ações de formação de Conselheiros Tutelares e Centros de
Referência da Assistência Social – órgãos importantes do fluxo de atendimento público
no Brasil onde o tema os problemas da violência doméstica e sexual e as bases
organizacionais dos serviços tem sido assuntos prevalentes.
A política pública brasileira exigiu que os governos municipais elaborassem Plano
Municipais de Atendimento Socioeducativo visando estabelecer metas e organizar
ações para o trabalho de prevenção e atenção à delinquência juvenil em âmbito local.
O Neca apoiou vários municípios na elaboração destes Planos, promovendo uma
ampla participação dos agentes das políticas sociais municipais e dos próprios
adolescentes.
A finalização do material desenvolvido em parceria com UNICEF-Brasil resultou na
Biblioteca - http://bibliotecacrescersemviolencia.org/ - tratando de temas como a
Violência contra crianças e adolescentes, o Trabalho Infantil, o Acolhimento
institucional e familiar. O Atendimento socioeducativo, o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e as Ações de prevenção e
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atuação nas situações de desastres. Ações de formação para profissionais do Sistema
de Justiça também foram desenvolvidas nos Estados de São Paulo e Santa Catarina.
Uma ação em parceria com a Petrobras Socioambiental tem formado agentes locais da
política de assistência social em relação ao trabalho com famílias mais vulneráveis, que
constitui o eixo central da proteção básica no Brasil. O projeto discutiu e sistematizou
em 2015 diferentes metodologias de trabalho com famílias e promoveu o alinhamento
conceitual e metodológico deste trabalho fortalecendo vínculos entre os profissionais
da rede socioassistencial da Região Metropolitana da Baixada Santista (nove
municípios).
Seminário Internacional Qualidade dos Serviços de Acolhimento
Nos dias 9, 10 e 11 de novembro foi realizado o III Seminário Internacional Qualidade
dos Serviços de Acolhimento: o cuidado como um direito humano. O evento,
organizado pelo NECA e pela rede FICE Brasil, contou com o apoio da Aldeias Infantis
SOS Brasil e dos demais integrantes da campanha Cuida Bem de Mim! Cerca de 300
pessoas de 97 municípios e 20 estados brasileiros assistiram às palestras e oficinas.
Foram três dias de profundo e intenso intercâmbio, não apenas entre as entidades e
público participante, como também entre as áreas do cuidado: saúde, educação,
assistência, defesa de direitos, organizados em reuniões plenárias e discussões de
grupo. Entre os palestrantes, além dos brasileiros, estavam representantes da Aldeias
Infantis SOS Chile, da Aldeias Infantis SOS Colômbia e de organizações de outros
países: Escócia, Hungria, Áustria, África do Sul, Romênia e Suíça.
Uma das exposições centrais teve como foco a apresentação dos eixos e princípios da
campanha Cuida Bem de Mim!. Isa Guará, representante do NECA e da rede FICE
Brasil, apresentou o documento que rege as ações da Campanha. Sandra Greco da
Fonseca, gestora nacional da Aldeias Infantis SOS Brasil, apresentou o histórico da
campanha Care For Me realizada pela SOS Children’s Village em mais de 50 países, e
explicou as diferenças em relação à versão brasileira. A Campanha Cuida Bem de Mim
conta com um colegiado de organizações e acrescentou a palavra “Bem” ao nome para
incluir a ideia de um cuidado de qualidade, na perspectiva do bem cuidar.
Durante o Seminário foram realizados diálogos temáticos, voltados a cada um de seus
eixos da Campanha. Liderados por expertos no trato de cada um dos temas, os
diálogos buscaram aprofundar com os participantes os conceitos e formas de atuação
para conquistar resultados efetivos. Em 11 de novembro houve o intercâmbio de
experiências, que permitiu aos participantes conhecerem realidades e diferentes
formas de atuação, abrindo a possibilidade de agregar novas práticas e abordagens à
prática do cuidado. Foi possível também tomar conhecimento sobre as diferentes
culturas e como determinam a abordagem das questões do cuidado, seja
comunitariamente ou institucionalmente.
O Seminário contou com excelente participação de membros do FICE Internacional
cuja contribuição no debate brasileiro foi muito enriquecedora:
1.

Hermann Radler [Presidente do FICE ÁUSTRIA]
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2.

Anna Schmid [FICE Suíça];

3.

Zeni Thumbadoo / Nicia de Nobrega [FICE South Africa]

4.

Jennifer Davidson [CELCIS Escócia]

5.

Adel Rittling – membro do FICE Hungria

6.

Ionel Armeanu-Stefanica / Irina Petronela Cimpeanu -FICE Romania.

Veja o Relatório feito por Adel Rittling em anexo.
Sobre a campanha Cuida Bem de Mim!
A iniciativa mostra-se como um movimento, em rede, com políticas e planos definidos
a partir do colegiado formado pelas seguintes organizações: Neca- FICE Brasil; Aldeias
Infantis SOS Brasil, Fundação Abrinq, Instituto Fazendo História, Rede “Não Bata,
Eduque, Plan Brasil.
Além do III Seminário coordenado pela Neca, em maio de 2015 foi realizado o Fórum
Internacional de Cuidados Alternativos - Pelo direito à convivência familiar e
comunitária de crianças, adolescentes e jovens por iniciativa das Aldeias Infantis SOS
Brasil, cujo objetivo foi o de preparar o lançamento da Campanha Nacional.
Outros parceiros da Campanha e membros do Comitê do FICE Brasil também tem
desenvolvido projetos relevantes que se conectam com os objetivos da Campanha.
Participação em movimentos nacionais
Além da Campanha CUIDA BEM DE MIM o Neca- Fice- Brasil tem se
associado a outros movimentos nacionais:
1. Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária – que
visa promover, mobilizar e formar quadros para tornar efetivo o
direito de crianças e adolescente à convivência familiar e
comunitária
2. Rede Nacional da Primeira Infância - RNPI- que tem o objetivo de
articular e mobilizar organizações e pessoas para defender e garantir
os direitos da Primeira Infância – criança de até seis anos de idade. A
Rede Nacional Primeira Infância – RNPI celebrou este ano a
aprovação do Marco Legal da Primeira Infância para o qual teve
contribuição fundamental na mobilização social e legislativa.
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5.. Articulação da REDE FICE- Brasil
1. Foram realizadas reuniões de discussão para a formalização de adesões
institucionais ao FICE- Brasil
2. Com o apoio de FICE-Suiça foi contratada por 9 meses uma estagiária que
traduziu notícias de Fice Internacional para parceiros locais, iniciou
providencias para a organização de um blog do FICE- Brasil (em fase final de
planejamento) e deu apoio à realização do III Seminário Internacional
Qualidade dos Serviços de Acolhimento.

Isa Guará
Dayse Bernardi
NECA- BRASIL
March 2016
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