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Apresentação
A Federação Espírita Brasileira foi fundada em 2 de janeiro de 1884, na
cidade do Rio de Janeiro, sendo o fundador o Sr. Augusto Elias da Silva.
O Departamento de Assistência Social (DAS) da Federação Espírita
Brasileira começou a dar seus primeiros passos no final do século XIX, em
1890, quando a sede ainda era na cidade do Rio de Janeiro – RJ.
Naquele ano, a Federação institucionalizou os atendimentos à população
carente. E a demanda sempre foi crescente.
Em razão da procura, o Departamento ampliou seus atendimentos,
programas e serviços, tendo suas unidades, atualmente, em Brasília- DF, Rio
de Janeiro- RJ e Santo Antônio do Descoberto- GO.
Os programas e serviços atualmente desenvolvidos pelo DAS são:
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos e para
Adolescentes de 15 a 17 anos; Programa de Capacitação Profissional e
Geração de Renda; Programa de Orientação Sociofamiliar; Programa de
Orientação à Gestante; Plantão Social; Programa Habitabilidade; Assessoria
Jurídica; Assessoramento.
Nesse contexto, a Federação Espírita Brasileira se insere como
importante Instituição para a implementação da Assistência Social em
consonância com o lema: “Fora da caridade não há salvação!”.

Assessoramento
A Federação Espírita Brasileira – FEB atua em todo território nacional
prestando assessoramento às instituições espíritas, em conformidade ao artigo 3º
da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.
Essa atividade tem como proposta a capacitação dos colaboradores que
atuam diretamente na área de assistência social, buscando, assim, a qualificação
dos serviços, dos profissionais e dos atendimentos.
A FEB realiza o assessoramento junto às Federações Espíritas Estaduais,
presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, através de
reuniões, encontros regionais, seminários e cursos de capacitação, desde 1970.
Os encontros são centralizados em alguma das capitais de cada região, que não
necessariamente coincidem com as regiões geográficas, já que os trabalhos são
realizados conforme a caracterização dos serviços prestados por cada uma das
Federações Espíritas Estaduais.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Adolescentes de 15 a 17 anos
É um serviço previsto pela Política Nacional de Assistência Social e reforçado pela
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 109, de Novembro de 2009). É
realizado em grupos, que buscam garantir a seus usuários aquisições progressivas e prevenir
situações de risco social. Tem caráter preventivo e proativo, tendo o foco na defesa e
afirmação dos direitos, além do desenvolvimento de capacidades e potencialidades,
objetivando alcançar alternativas emancipatórias no enfrentamento da vulnerabilidade social.
O foco é o adolescente, com idade de 15 a 17 anos, buscando o fortalecimento da
convivência familiar e comunitária, além de contribuir para a permanência ou retorno do
adolescente à escola. As atividades buscam estimular a convivência social, participação cidadã
e uma formação geral para o mundo do trabalho, bem como desenvolver habilidades gerais,
como a capacidade comunicativa e a inclusão digital, dando ao adolescente uma orientação na
escolha profissional, além de realizar diversas ações focadas na convivência social através da
arte-cultura e do esporte-lazer.
Nesse contexto, a Federação Espírita Brasileira, através do Departamento de Assistência
Social, tem como objetivo trabalhar com esses adolescentes a inclusão digital, através de um
curso de Informática, além de oferecer-lhes palestras, cursos, seminários, passeios, além de
outras atividades .
A esses adolescentes é oferecido lanche e auxílio transporte para os dias de atividades. E,
ainda, suas famílias recebem um auxílio alimentação mensal.

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Idosos
É um serviço previsto pela Política Nacional de Assistência Social e reforçado
pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 109, de
Novembro de 2009). É realizado em grupos, que busca garantir a seus usuários
envelhecimento saudável, a autonomia, fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, além de prevenção de situações de risco social.
Tem caráter interventivo pautado nos interesses e demandas da faixa etária,
além de considerar a vivência em grupo, experiências artísticas, culturais,
esportivas e de lazer, como também a valorização de vivências como maneira de
privilegiar a expressão, interação e proteção social.
Nesse contexto, a Federação Espírita Brasileira, através do Departamento de
Assistência Social, tem como objetivos trabalhar com esses idosos a inclusão social,
através de um curso de Artesanato, além de oferecer palestras, cursos, seminários,
passeios e outras atividades.

Programa de Capacitação
Profissional e Geração de Renda
O programa de qualificação profissional e geração de renda foi desenvolvido
com o intuito de capacitar profissionalmente os usuários dos programas do DAS e
contribuir para seu ingresso no mercado formal de trabalho, uma vez que a
maioria deles possui baixa escolaridade e sobrevive no mercado informal.
Todas as despesas dos cursos são arcadas pela FEB. São fornecidos aos
participantes dos cursos materiais didáticos, auxílio transporte e lanche.
 Curso de Cabeleireiro
O curso enseja aos participantes condições de desenvolver as competências
requeridas para o exercício da profissão de cabeleireiro, orientando-os, inclusive,
quanto à atuação como autônomos. Garante o oferecimento de educação
profissional de qualidade, ampliando as condições para a inserção no mercado de
trabalho. Sua duração é de cinco meses, com aulas de segunda a sexta-feira, no
período vespertino. O certificado de conclusão é emitido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac-DF).

 Curso de Camareira

O curso visa à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. A
proposta de aprendizado traz os seguintes pontos: apresentação pessoal; funções da
camareira; como executar as tarefas de arrumação da cama e do quarto; limpeza
dos corredores; higienização do banheiro, reposição do frigobar, higienização e
rodízio dos colchões, além da ética profissional em relação aos hóspedes e objetos
esquecidos no apartamento.

Programa de Orientação
Sociofamiliar
O Programa de Orientação Sociofamiliar desenvolvido pelo DAS acolhe as
famílias, e nesse caso, mais especificamente os adultos – inclusive os idosos – que
se encontram passando por algum tipo de privação (ausência de renda, ausência de
alimentação, precário acesso aos serviços públicos, entre outros), facultando-lhes
condições para o desenvolvimento biopsicossocial. Para isso, a FEB busca
fortalecer suas parcerias para propiciar suporte às demandas de seus usuários. Sem
qualquer imposição de crença e com respeito a todas as religiões, a visão espírita
está presente nesses cursos.

Programa de Orientação à
Gestante
O Programa de Orientação às Gestantes desenvolvido pelo DAS acolhe
gestantes e nutrizes de baixa renda ou em situação de exclusão social,
possibilitando-lhes o acesso à educação, informação e alimentação adequadas para
o período de gestação e pós-parto.
O público alvo é o de mulheres que estiverem entre a 1ª e 16ª semana (4º
mês) de gestação, em situação de vulnerabilidade social e renda familiar per capita
igual ou inferior a meio salário mínimo.
Como condicionalidade do programa, é exigido o pré-natal atualizado, bem
como o cartão da gestante.
É prestada orientação às gestantes em relação aos vários aspectos da sua
gravidez e parto, bem como aos cuidados com o recém-nascido. As aulas
ministradas pelos colaboradores envolvem temas de interesse das participantes,
tais como: orientação sobre amamentação, nutrição, cuidados com o bebê,
organização do lar, família, casamento, amor e sexo, à espera do bebê, pais como
os primeiros educadores, planejamento familiar, entre outros. É disponibilizado a
cada gestante um (01) cartão alimentação magnético (Ticket) com créditos
disponibilizados mensalmente, auxílio-transporte e alimentação no dia do
encontro, além do enxoval para o recém-nascido.

Programa Habitabilidade
O Programa Habitabilidade tem como objetivo melhorar as condições de moradia
das famílias cadastradas no DAS. As famílias beneficiadas por esse programa vivem em
regiões com falta de saneamento básico, segurança e estrutura física. São famílias que
vivem em condições habitacionais precárias com residências sem infraestrutura e
insalubres. A maioria dos usuários do programa encontra-se em situação irregular,
residindo em invasões, até serem beneficiados por programas habitacionais do Estado,
que lhes possibilitem a aquisição de lote ou terreno para moradia.
Mesmo depois de a situação do terreno tornar-se regular e no nome dos usuários,
esses, por falta de recursos próprios para construir ou aperfeiçoar suas moradias,
passam a residir em “barracos de madeirite” com água e luz provenientes de
“gambiarras” e “gatos”.
Para o cadastramento no Programa Habitabilidade são realizadas entrevistas
individuais e visitas domiciliares por profissional de Serviço Social do DAS. O objetivo
das entrevistas e da visita domiciliar é o de garantir os direitos dos usuários e também
para verificar a real necessidade de melhoria nas suas condições de moradia. Após
diagnóstico social do assistente social, um profissional da Engenharia Civil realiza
avaliação e descrição dos materiais necessários.

Assistência Jurídica
O apoio jurídico é realizado aos sábados, das 8h30 às 12h30, no DAS da
unidade de Brasília. A assistência jurídica busca orientar os usuários e acompanhar
os processos em que eles estejam envolvidos nas áreas cíveis e trabalhistas.
Participam do atendimento dos usuários, profissionais de Direito (advogados
voluntários) e Defensores públicos do Distrito Federal. A assistência jurídica tratase de uma parceria entre a FEB e a Defensoria Pública do Distrito Federal. São
realizados mutirões para garantir à população orientações e assistência integral
sobre processos criminais, defesa da mulher, criança, idoso, direito do consumidor,
entre outros. A atuação em qualquer processo judicial é feita de forma gratuita.
Caso haja a necessidade de entrar com uma ação judicial, basta o usuário ter os
documentos necessários em mãos para que os defensores elaborem petição
distribuída na segunda-feira.

Plantão Social
O Plantão Social é um serviço realizado pelo DAS para atendimento imediato
e emergencial às pessoas em situação de vulnerabilidade social e que apresentam
necessidades eventuais, identificadas por diagnóstico social. Os atendimentos
realizados no plantão social têm como foco prestar as devidas orientações sobre
direitos sociais além de realizar encaminhamentos aos programas ou cursos
existentes na Entidade, fazendo também articulação com a rede socioassistencial
do DF e entorno e também com a rede privada. Recebemos todos os nossos
irmãos de forma acolhedora , fraterna, sempre no propósito de vivenciar o
Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita.

