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1. DADOS DA ENTIDADE
Nome da Entidade: Federação Nacional das Associações Pestalozzi - Fenapestalozzi
CNPJ: 42.129.809/0001-68
E-mail: fenapestalozzi@gmail.com
Endereço: SRTVS QD. 701 N° 110 - Bloco “O”, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Salas 708/711
Asa Sul, Brasília - DF
Município/ UF: Brasília - DF
CEP: 70.340-000
Telefone: (61) 3224-5620 Cel.: (61) 98262-1759
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8h às 18h.

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL
Nome: Ester Alves Pacheco
E-mail: pachecohenriques@gmail.com

3. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
A Fenapestalozzi tem como função primordial a defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades e suas famílias. Desempenha papel fundamental na discussão das legislações sobre as pessoas com deficiência. A eficácia das nossas ações motivou o fomento, criação e manutenção dos
mais importantes órgãos públicos de políticas destinadas à pessoa com deficiência e de controle social. São exemplos, a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação - MEC, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - CONADE, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e
a SNPD - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além de inúmeros outros de
âmbito estadual e municipal.
Somos integrantes do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas da Pessoa com Deficiência – CRPD criado juridicamente em 03 de agosto de 2016 com o objetivo de representar todas as áreas do setor da deficiência
diante dos Poderes Públicos, Administrações Públicas, os agentes e os operadores sociais, e demais organizações e
organismos nacionais e internacionais com a missão de promover, proteger e monitorar a implementação dos direitos das pessoas com deficiência presentes na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Atualmente é composto por 10 organizações nacionais sendo elas: Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos (ONEDEF), Organização Nacional dos Cegos no Brasil (ONCB), Federação Nacional de Educação
e Integração dos Surdos (FENEIS), Associação Brasileira de Autismo (ABRA), Federação Nacional das Associações
Pestalozzi (FENAPESTALOZZI), Federação Nacional das Apaes (FENAPAES) e o Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Deficiências Graves (AFAG), Confederação Brasileira
de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e Federação das Fraternidades Cristãs de Pessoas com Deficiência do
Brasil (FCD BR).
Integra a Rede Nacional de Defesa e Assessoramento no SUAS - Rendas Brasil, que tem por missão o exercício
pleno da primazia da sociedade civil, por meio da produção, difusão e implementação de conhecimentos e práticas
relacionados à Defesa de Direitos e o Assessoramento na Política Pública de Assistência Social, considerando sempre
a diversidade decorrente do trabalho em territórios urbanos e rurais. Integra também a Associação Brasileira de Educação à Distância – ABED, a Rede Brasileira do Terceiro Setor – REBRATES, o Fórum Nacional das Instituições
Filantrópicas – FONIF e a Associação Brasileira de Captadores de Recursos - ABCR.

4. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Art. 4º São finalidades da FENAPESTALOZZI, sempre com enfoque em seu público-alvo:
I. promover a defesa e garantia de direitos e o assessoramento, atuando na área da assistência social de forma continuada, permanente e planejada;
II. promover o assessoramento das organizações da sociedade civil no aprimoramento do atendimento;
4
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III. r ealizar pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, visando o desenvolvimento de novos
produtos, serviços ou processos, em articulação com instituições acadêmicas públicas ou privada;
IV. promover campanhas em âmbito nacional sobre os direitos;
V. representar, defender e promover os interesses das organizações afiliadas;
VI. incentivar a criação de novas Associações Pestalozzi nos municípios onde não existam, bem como a vinculação
de organizações em funcionamento às unidades já existentes, de acordo com a demanda local, preservando a autonomia administrativa, financeira e jurídica;
VII. promover o intercâmbio com organizações e instituições nacionais e internacionais, para troca de experiências
visando ampliar os recursos técnicos e materiais das organizações afiliadas, podendo filiar-se àquelas ou com elas
celebrar protocolos de intenções, parcerias, convênios ou outros instrumentos;
VIII. organizar, realizar, apoiar e participar de congressos, fóruns, seminários, encontros, simpósios e cursos ou
similares, em âmbito nacional e internacional;
IX. incentivar a adoção de novas metodologias e a introdução de tecnologias assistivas avançadas, visando à modernização e atualização do processo de atendimento;
X. estimular a realização de estudos e pesquisas referentes às políticas públicas;
XI. orientar, para exclusivo atendimento dos objetivos institucionais, as afiliadas para que desempenhem seu papel
de agentes inovadores, planejando e implantando ações;
XII. promover mecanismos para a divulgação das ações desenvolvidas;
XIII. atuar junto aos segmentos nacionais e internacionais que tratem de políticas públicas, participando ativamente da efetivação do Controle Social dessas políticas;
XIV. incentivar e realizar pesquisas na perspectiva do reconhecimento de novos direitos e acesso à proteção social,
buscando sempre a divulgação ampla de seus resultados por meio de publicações científicas e outras de grande alcance social, nacionais ou internacionais;
XV. combater toda forma de ameaça ou de violação de direitos;
XVI. defender ativamente o direito ao protagonismo, coordenando e fomentando o movimento de autodefensoria;
XVII. incentivar o estabelecimento de parcerias, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de
cooperação, dentre outros instrumentos com os poderes públicos;
XVIII. lutar pela ampliação do acesso aos benefícios sociais vigentes e aos demais direitos;
XIX. lutar pela ampliação e garantia de acessibilidade aos dispositivos e tecnologias assistivas, ajudas técnicas e
superação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais,
tecnológicas, dentre outras, que o seu público-alvo se depara no exercício dos direitos;
XX. desenvolver e incentivar ações que possibilitem a integração ao mundo do trabalho, com proteção social e
garantia de direitos;
XXI. promover a educação em seus diversos níveis, etapas e modalidades, bem como a aprendizagem ao longo da
vida;
XXII. desenvolver atividades de formação e qualificação profissional, ensino superior, cursos de extensão e aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação, presencial e/ou à distância, de acordo com a legislação em vigor;
XXIII. incentivar a prática do voluntariado;
XXIV. desenvolver, no âmbito nacional, atividades e projetos socioambientais, culturais, artísticos, recreativos,
desportivos, dentre outros;
XXV. apoiar a implantação e o desenvolvimento das atividades do Movimento Nacional Pestalozziano de Autodefensores (MONPAD) nas afiliadas;
XXVI. promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais, na perspectiva da construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

5. MISSÃO, VISÃO E VALORES
5.1 MISSÃO

A Fenapestalozzi tem como missão incentivar e amparar a ressignificação social das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e suas famílias, combatendo efetivamente
a qualquer forma de discriminação, preconceito, exclusão ou prejuízo social, valorizando-as e promovendo suas
potencialidades, autonomia, protagonismo e a sua plena inclusão social.
5.2 VISÃO

Expandir o Movimento Pestalozziano em todo o território nacional, resguardando e divulgando os seus princípios
5
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filosóficos envolvendo o maior número de pessoas com e sem deficiências, na busca constante da excelência em seu
atendimento.
5.3 VALORES

•
•
•
•
•
•
•
•

Ética
Compromisso
Inovação
Respeito
Autonomia
União
Simplicidade
Excelência

6. INFRAESTRUTURA
06 Salas, todas possuem aparelhos de ar condicionado e são divididas da seguinte forma:
01 para Secretaria Executiva, 01 para o Setor Jurídico, 01 para o Setor Financeiro, 01 para Comunicação e Marketing, 01 para a Diretoria Executiva, 02 salas para o Centro de Formação do Movimento Pestalozziano, Espaço para
o centro histórico do Movimento Pestalozziano Professora Sarah Couto César.
02 copas
06 banheiros
02 Salas de Reunião com TV

7. CADASTROS, INSCRIÇÕES, REGISTROS E TÍTULOS
•
•
•
•
•

Cebas: Assistência Social;
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS;
Inscrição no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF;
Pronas/PCD;

8. ORIGEM DOS RECURSOS
•
•
•
•

Doações de pessoas físicas e jurídicas;
Contribuições das Associações Pestalozzi, Entidades Análogas e Federações Estaduais;
Beneficiária da LEI Nº 13.756, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre o Fundo Nacional de
Segurança;
Recursos advindos da venda de produtos de capitalização.

9. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Federação Nacional atua no assessoramento, na defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência, bem como,
por meio de suas afiliadas que compõem o Movimento Pestalozziana. Representamos as Associações Pestalozzi, Federações Estaduais e entidades congêneres, em âmbito nacional, estadual e municipal. Essas organizações atuam na
defesa de direitos da pessoa com deficiência intelectual na perspectiva de sua inclusão, participação, protagonismo e
autonomia, visando à melhoria da qualidade de vida. Atuamos na oferta de atendimentos especializados nas áreas:
da Assistência Social, Educação, Saúde, Esporte, Lazer, Cultura, Trabalho, Geração de Renda, entre outros.
Desta forma atuamos na área da Assistência Social, de forma articulada ou não, com outras políticas públicas principalmente educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, entre outras.
No campo da Assistência Social, orientadas pela Fenapestalozzi, as Associações Pestalozzi ofertam, de maneira in6
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teiramente gratuita, serviços e ações de caráter continuado, permanente e planejado; na perspectiva da autonomia
e garantia de direitos dos usuários, bem como, garantindo a existência de processos participativos dos usuários na
busca do cumprimento da missão da entidade ou organização.
9.1. ASSESSORAMENTO ÀS INSTITUIÇÕES DO MOVIMENTO E AOS SEUS ATENDIDOS

A Fenapestalozzi através de seu quadro de dirigentes e colaboradores presta assessoramento contínuo e permanente
às Associações Pestalozzi. Federações Estaduais e entidades análogas afiliadas. No exercício de 2021 os assessoramentos às afiliadas foram intensificados de forma virtual, tendo em vista a declaração de emergência em saúde pública de
importância internacional pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em decorrência da doença por coronavírus
- covid-19, visando o atendimento das demandas apresentadas pelo Movimento Pestalozziano.
O objetivo da realização da atividade de assessoramento é que as organizações afiliadas à FENAPESTALOZZI estejam com a documentação em dia para possam realizar e aprimorar os atendimentos. Nossa atuação busca fortalecer
e qualificar as afiliadas quanto ao seu planejamento, captação de recursos, gestão, monitoramento, avaliação, oferta
e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e para atuação na defesa e garantia de
direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Os assessoramentos ofertados são em diversos temas, como por exemplo: nos processos de cadastro/inscrição/registro das Afiliadas em Conselhos Estaduais, Municipais e Nacionais de Assistência Social; Educação e Saúde; no
acompanhamento do Certificado de Entidades Beneficentes da Assistência Social – CEBAS: Assistência Social,
além de orientação para documentação administrativa e jurídica das afiliadas. A Fenapestalozzi também realiza o
assessoramento político, com o objetivo de fortalecer a participação, autonomia e protagonismo das pessoas com
deficiência nos movimentos sociais.
As atividades de assessoramento são realizadas durante todos os meses do ano, de janeiro a dezembro:
• Reuniões de Diretoria Virtual: A Diretoria Executiva e Conselhos, compostos por representantes de todo o
Brasil, reuniram-se de forma virtual, durante os meses janeiro a dezembro, com o objetivo de discutir questões
administrativas gerais, bem como temas ligados às políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, visando
à socialização de informações junto às Instituições da Rede Pestalozziana.
• Atualização de documentos: FGTS, INSS, AGEFIS, CNDT;
• Acompanhamento de Cadastro/Situação de CNPJ das afiliadas;
• Acompanhamento de Certificação das Afiliadas no CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social nas áreas de: Assistência Social, Educação e Saúde;
• Acompanhamento do Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS das afiliadas;
• Pesquisa e envio às afiliadas de editais para apresentação de projetos de captação de recursos para afiliadas Federações Estaduais e Federação Nacional;
• Pesquisa e envio de Editais de doação de bens públicos ou privados;
• Envio de Publicações do Diário Oficial da União para as Afiliadas e Federações Estaduais;
• Elaboração e envio do Box Comunica Fena. Um kit totalmente personalizado para cada afiliada contendo:
manual de identidade visual, logo para aplicar nas redes sociais, kit empresarial completo, modelo de camisetas,
logos comemorativas, adesivos para veículos e instruções para as aplicações;
• Elaboração dos E-books “A Rosa” e “I Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento Pestalozziano” diante da
aprovação dos referidos projetos via Lei de Incentivo à Cultura e Lei de Incentivo ao Esporte;
• Acompanhamento das Afiliadas com objetivo de padronizar uso de logomarca nas redes sociais, sites, documentos, etc.;
• Alteração Estatutária da Fenapestalozzi;
• Busca de doações e apoio para manutenção das atividades da Federação Nacional;
• Realização do “CENSO FENAPESTALOZZI” com o objetivo de obter dados das instituições, dos atendimentos e contabilizar os beneficiários;
• Elaboração de projetos para captação por meio das leis de incentivo fiscal;
• Confecção de e-books em comemoração aos 05 do Movimento Nacional Pestalozziano de Autodefensores –
MONPAD;
• Levantamento das necessidades da afiliada com objetivo de apoiar na solução de problemas;
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9.2. FORMAÇÃO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Descrição da Atividade Realizada: Na formação foram abordados os seguintes assuntos pelos facilitadores Dr.
Carlos Magno e Dra. Kellen Emídio: O que é a privacidade de dados; para que precisamos de uma Lei Geral de
Proteção de Dados; quais são os conceitos técnicos da LGPD; segurança da informação e privacidade de dados são a
mesma coisa; direitos dos titulares; hipóteses de Tratamento; agentes de Tratamento; proteção de Dados no Terceiro
Setor; educação; incidentes de Segurança; relatório de Impacto; ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados; Dados pessoais – conceito; Termo de consentimento; Linha do tempo da LGPD; Titular de Dados; Tratamento
de Dados; Legitimo interesse; Agentes de tratamento; Encarregado de dados – DPO; Sanções administrativas.
Objetivo: Capacitar os dirigentes e colaboradores das organizações afiliadas quanto a nova Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais, para que a organização se adeque as novas exigências da Lei.
Metodologia Utilizada: A Formação foi realizada em duas etapas de forma online pela plataforma “zoom”. Foi
disponibilizado material em PDF aos participantes, bem como momento de esclarecimentos de dúvidas.
Dia/Horário/Periodicidade: 10/03 e 27/05 no total de 6h
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: 57 pessoas
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Profissionais capacitados sobre a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.3. FORMAÇÃO CEBAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Atividade Realizada: Na formação foram abordados os seguintes assuntos pela facilitadora, Dra.
Rozângela Borota Teixeira: Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS; Dados do Governo Federal sobre CEBAS – Assistência Social; Especificidades da Política de Assistência Social; Requisitos de CEBAS – Assistência Social; Prazos de Validade e Renovação de CEBAS; CEBAS – Assistência Social na Plataforma da
Cidadania Digital; Fluxo de Decisão CEBAS – Assistência Social; Requerimento de CEBAS – Assistência Social;
Validação de Documentos, Análise Técnica e Diligência.; Recurso Administrativo; Manifestação da Sociedade Civil.; Representação, Supervisão e Cancelamento de CEBAS; Considerações Finais e Referências.
Objetivo: Capacitar os dirigentes e colaboradores das organizações afiliadas quanto a Certificação de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS, possibilitando para as afiliadas que já possuem a certificação entender
melhor o processo para futura renovação e as afiliadas que ainda não possuem, o processo para requerimento.
Metodologia Utilizada: A Formação foi realizada em 3 encontros, de forma online pela plataforma “zoom”. Foi
disponibilizado material em PDF aos participantes, bem como momento de esclarecimentos de dúvidas.
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: 60 pessoas
Dia/Horário/Periodicidade: 01, 22 e 29/04 totalizando 9h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Profissionais capacitados sobre a Certificação de Entidade
Beneficente de Assistência Social.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.4. FORMAÇÃO OS FLORAIS DE BACH

Descrição da Atividade Realizada: a facilitadora Dra. Antonieta Bonifácio, explanou em 9 encontros virtuais, toda
a filosofia e as essências dos florais de Bach por meio de oficinas práticas para o olhar do “cuidar do si” voltada para
os cuidadores, pessoas que estão em tarefas tão importantes com o outro que se esquecem de si mesmos.
Objetivo: Conhecer e informar sobre as indicações dos Florais de Bach nos diversos desafios emocionais dos
cuidadores; Propiciar uma nova percepção mais amorosa no cuidar; Contribuir para uma melhor qualidade de vida
física e emocional e identificar e tratar conflitos emocionais como tristezas profundas, medos, estresse que pode levar
como consequências dores físicas e emocionais.
Metodologia Utilizada: A Formação foi realizada em 09 encontros, de forma online pela plataforma “zoom”.
Foram realizadas diversas oficinas práticas com os participantes para fixação do conteúdo adquirido nas aulas.
Público-alvo: Cuidadores, pais, funcionários e toda família Pestalozziana.
Quantidade de Pessoas Atendidas: 21 pessoas
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Dia/Horário/Periodicidade: terças e quartas com início em 06/04 término em 04/05 total de 18h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Capacitação de cuidadores, pais, funcionários e toda família
Pestalozziana sobre as indicações dos Florais de Bach nos diversos desafios emocionais. Por meio da formação foi
possível propiciar uma nova percepção mais amorosa no cuidar; contribuir para uma melhor qualidade de vida física e emocional e identificar e tratar conflitos emocionais como tristezas profundas, medos, estresse que pode levar
como consequências dores físicas e emocionais.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.5. FORMAÇÃO ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E A CONFORMIDADE TRIBUTÁRIO-BENEFICENTE

Descrição da Atividade Realizada: O facilitador, Dr. Hugo Zaponi explanou conteúdos relacionados ao Terceiro
Setor; MROSC; Isenções e Imunidades deferidas no terceiro setor; pressupostos de conformidade tributário-beneficente.
Objetivo: Capacitar os dirigentes e colaboradores das organizações afiliadas na área tributário-beneficente.
Metodologia Utilizada: A Formação foi realizada em 1 encontro, de forma online pela plataforma “zoom”. Foi
disponibilizado material em PDF aos participantes, bem como momento de esclarecimentos de dúvidas.
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: 33 pessoas
Dia/Horário/Periodicidade: 15/04 duração de 3h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional.
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Capacitação de profissionais na área tributário-beneficente.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.6. FORMAÇÃO: CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL – ENFOQUE PRÁTICO

Descrição da Atividade Realizada: A facilitadora, Dra. Rozangela Borota abordou o tema da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS; Apresentação prática de toda documentação exigida para fins da
certificação.
Objetivo: Capacitar os dirigentes e colaboradores das organizações afiliadas quanto a parte prática da Certificação
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, possibilitando para as afiliadas que já possuem a certificação entender melhor o processo para futura renovação e as afiliadas que ainda não possuem, o processo para
requerimento.
Metodologia Utilizada: A Formação foi realizada em 2 encontros, de forma online pela plataforma “zoom”. Foi
disponibilizado material em PDF com o passo-a-passo para envio dos documentos pela plataforma digital do
Ministério, bem como momento de esclarecimentos de dúvidas.
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantiade de Pessoas Atendidas: 42 pessoas
Dia/Horário/Periodicidade: 13 e 20/05 total de 6h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Capacitação de profissionais na parte prática a respeito do
Cebas: Assistência Social.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.7. COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE FORMA VIRTUAL DOS 95 ANOS DO MOVIMENTO PESTALOZZIANO
NO BRASIL, 5 ANOS DO MONPAD E INAUGURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DO MOVIMENTO PESTALOZZIANO
PROFESSORA SARAH COUTO CÉSAR

Descrição da Atividade Realizada: As comemorações de aniversário do Movimento Pestalozziano e do MONPAD
foram realizadas de forma virtual e transmitidas através de nosso canal no YouTube e também por nossa página no
Facebook. Na oportunidade, foi realizada a inauguração do Centro Histórico do Movimento Pestalozziano Professora Sarah Couto Cesar.
Objetivo: Comemorar a existência e fortalecimento do movimento pestalozziano.
Metodologia Utilizada: Encontro de forma virtual pelo Youtube e facebook, com transmissão ao vivo para o Brasil.
Público-alvo: Todo o Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Não se aplica.
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Dia/Horário/Periodicidade: 26/10/2021 às 19h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Através das plataformas online do facebook e YouTube a
Fenapestalozzi conseguiu levar a todo o Movimento Pestalozziano as comemorações tão marcantes do ano de 2020.
Possibilitou a participação mesmo que a distância das afiliadas de todo o país.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.8. CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA

Descrição da Atividade Realizada: A campanha da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual englobou a realização de 3 lives com os seguintes temas: Garantia dos direitos das pessoas com deficiência nas cidades;
Autonomia, protagonismo, vida familiar e social e Encontro Virtual com os autodefensores estaduais e regionais.
Objetivo: Comemorar a data, levantar questionamentos relevantes e apresentar conquistas.
Metodologia Utilizada: Transmissão de lives pelo Youtube e Facebook da federação.
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas:
Dia/Horário/Periodicidade: 23, 25 e 27/08 às 15h e às 18h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Com o levantamento de discussões de relevantes pautas é
possível identificar falhas na proteção e garantia de direitos das pessoas com deficiência.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.9. REALIZAÇÃO DO CAFÉ DIGITAL

Descrição da Atividade Realizada: Realização de encontro mensal com todas as afiliadas, momento de troca de
experiências, orientações, dúvidas, etc.
Objetivo: Aproximar as afiliadas, que em meio à pandemia se viram com muitas dificuldades para manter os atendimentos de extrema necessidade às pessoas com deficiência.
Metodologia Utilizada: Encontros mensais de forma virtual pela plataforma zoom.
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Por encontro temos a média de 70 pessoas.
Dia/Horário/Periodicidade: 15/09, 13/10 e 15/12 às 9h.
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: União e fortalecimento do movimento pelo Brasil.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.10. LIVE MOVIMENTO PESTALOZZIANO: UMA HISTÓRIA VIVA, CONTEMPLANDO ONTEM E HOJE

Descrição da Atividade Realizada: Foram convidados os ex-presidentes da Federação Nacional para uma conversa
sobre o crescimento e conquistas.
Objetivo: Fazer uma retrospectiva da história.
Metodologia Utilizada: Encontro de forma virtual pelo Youtube e facebook, com transmissão ao vivo para o Brasil.
Público-alvo: Movimento pestalozziano e sociedade em geral.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Devido à realização ser em formato virtual não é possível contabilizar a quantidade do público.
Dia/Horário/Periodicidade: 05/10 às 19h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional.
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Foi possível levar a história do Movimento Pestalozziano a
muitos lares, em que não tinham conhecimento da história e luta.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.11. LIVE O MOVIMENTO PESTALOZZIANO COMO REDE DE APOIO – ESPECIAL MÃES

Descrição da Atividade Realizada: Encontro de mães de atendidos das associações Pestalozzi.
Objetivo: Homenagear todas as mães de pessoas com deficiência.
Metodologia Utilizada: Encontro de forma virtual pelo Youtube e facebook, com transmissão ao vivo para o Brasil.
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Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Devido a realização ser em formato virtual não é possível contabilizar a quantidade do público.
Dia/Horário/Periodicidade: 13/10 às 19h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: possibilitou o encontro de mães de todas as regiões do Brasil,
onde trocaram experiências.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.12. LIVE: UMA CONVERSA COM OS AUTODEFENSORES: RETROSPECTIVA DO MOVIMENTO PESTALOZZIANO

Descrição da Atividade Realizada: Foram convidados os Autodefensores para uma conversa sobre o crescimento
e conquistas do MONPAD.
Objetivo: Troca de informações, aprendizados e experiências dos autodefensores.
Metodologia Utilizada: Encontro de forma virtual pelo Youtube e facebook, com transmissão ao vivo para o Brasil.
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Devido à realização ser em formato virtual não é possível contabilizar a quantidade do público.
Dia/Horário/Periodicidade: 19/10 às 19h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Toda rede pestalozziana que abrange 19 estados e o distrito federal, tendo em vista ter sido
realizado de forma online.
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: O encontro promoveu a troca de vivências, histórias e conquistas dos autodefensores.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.13. LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: TEMA MERCADO DE
TRABALHO E DEFICIÊNCIA

Descrição da Atividade Realizada: Foram convidados os autodefensores, a presidente da Federação Nacional, o
Coordenador do MONPAD Marco Castilho e o Bruno Rodrigues, ex-atendido na Pestalozzi de Niterói, formado
em direito e já integrado ao mercado de trabalho.
Objetivo: Mostrar as possibilidades do Mercado de trabalho, além de promover a autoconfiança e autonomia das
pessoas com deficiência.
Metodologia Utilizada: Encontro de forma virtual pelo Youtube e facebook, com transmissão ao vivo para o Brasil.
Público-alvo: Profissionais do Movimento Pestalozziano.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Devido à realização ser em formato virtual não é possível contabilizar a quantidade do público.
Dia/Horário/Periodicidade: 03/12 às 19h
Recursos Humanos: Toda equipe de apoio da Fenapestalozzi.
Abrangência Territorial: Nacional
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Gerou estímulos nos autodefensores, mostrando as possibilidades do mercado de trabalho.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
9.14. PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE DE FORMA ONLINE NOS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

•
•
•
•
•
•

Participação nas Reuniões virtuais do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do processo eleitoral realizado em abril de 2021;
Participação nas reuniões virtuais do CRPD – Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas
com Deficiência;
Participação no processo eleitoral, habilitação e posse no Conselho Nacional de Saúde - CNS;
Participação no processo eleitoral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONADE;
Participação nas reuniões virtuais da Rendas Brasil - Rede Nacional de Defesa e Assessoramento no SUAS;
Participação em eventos virtuais realizados pelas Federações Estaduais;

Público-alvo: Movimento Pestalozziano, Sociedade em geral, Conselheiros da sociedade civil e governamental.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Sociedade em geral.
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Dia/Horário/Periodicidade: janeiro a dezembro.
Recursos Humanos: Quanto aos eventos realizados pelos órgãos públicos, os recursos humanos envolvidos se
deram através de dirigentes, conselheiros e demais colaboradores da Fenapestalozzi participaram dos mesmos com
objetivo de contribuir nas discussões, avaliações, bem como formulações de políticas públicas diversas.
No processo de implantação e realização dos Fóruns de Autodefensores, bem como no processo de gestão administrativa da Associação Pestalozzi de Canoas, todas as ações relativas às atividades descritas foram executadas por
membros da Diretoria Executiva e Conselhos, que exercem suas funções voluntariamente.
Abrangência Territorial: Todo o território brasileiro por meio de suas representatividades nos respectivos organismos.
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Participação da entidade (por meio de seus representantes)
na formulação de políticas públicas.
Origem dos Recursos Financeiros: Governo Federal e recursos próprios da Federação com aquisição de passagens
e diárias;
9.15. PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE NA COMISSÃO DE DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Descrição da Atividade Realizada: Participação da FENAPESTALOZZI em audiências públicas virtuais, sessões
da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados com objetivo de colaborar em discussões pertinentes ao segmento da pessoa com deficiência como defender os direitos das pessoas com
deficiência.
Público-alvo: Pessoas com deficiência, dirigentes, parlamentares, autoridades federais e a população em geral.
Quantidade de Pessoas Atendidas: Diretamente os participantes presentes na Câmara e indiretamente por meio
de transmissões online.
Dia/Horário/Periodicidade: fevereiro a novembro de 2021.
Recursos Humanos: Dirigentes do Movimento Pestalozziano, representação dos atendidos e colaboradores da Rede
Pestalozzi.
Abrangência Territorial: Todo o território brasileiro por meio de suas representatividades.
Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Abertura de diálogo para formulação de políticas públicas
dando visibilidade a luta diária deste público, dos seus desafios, assim como a consolidação de direitos assegurados
em Lei.
Origem dos Recursos Financeiros: Recursos próprios.
• A participação é gratuita para toda sociedade, tendo em vista que são abertas ao público em geral.

10. PARCERIAS
•
•
•
•
•

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP: Parceria firmada com objetivo de contribuir com Projeto
“Respeito e Diversidade”;
Ministério da Defesa – MD: Parceria firmada por meio do Projeto João do Pulo que vem sendo uma grande
ferramenta e tem promovido a valorização pessoal, o fortalecimento da integração social e o despertar de novos
talentos, atendidos nas associações Pestalozzi do Brasil;
Asid Brasil: parceria firmada para a entrada da Fenapestalozzi na Rede Asid.
Asid Brasil: Parceria firmada entre o Movimento Nacional Pestalozziano de Autodefendores - MONPAD, por
meio do Projeto “Ponto de Partida” focado na construção de oportunidades para a pessoa com deficiência e seu
núcleo familiar e fortalecimento da articulação entre os setores.
Instituto Healing: parceria firmada para promover a capacitação, o autocuidado e o autoconhecimento a partir
da prática terapêutica de Edward Bach.

Ester Alves Pacheco
Presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi - Fenapestalozzi
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