
NUCLEOS SOLIDÁRIOS



PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

MISSÃO
“Contribuir com ações socioeducativas para conscientizar 

crianças, jovens e adultos de sua dignidade e de seu 
potencial transformador”

VALORES
Princípios Cristãos; Ética; Sustentabilidade; Credibilidade; 

Qualidade e Responsabilidade



E AGORA JOSÉ?

• Para onde vai o adolescente que atinge a 
maioridade em situação de abrigo?



HISTÓRIA

• 1998 – Projeto Autonomia e Solidariedade 
Passos.

• 2000  - a vivência da solidão, o medo do 
enfrentamento e uma iniciativa frustrante levou a 
repensar novos caminhos – ISTO FOI UM 
APRENDIZADO.

• 12/2004 – Organização do 1º Núcleo Solidário.



• Diagnóstico de como estavam as crianças 
e adolescentes em situação de abrigo.

• Busca concreta de autonomia e solidariedade 
dos adolescentes em situação de desabrigo,  
inserido na comunidade;

• Desencadeou um novo momento no processo 
educacional dos abrigos da Liga Solidária;

• Aprofundou as questões do abrigo denunciando 
as falhas do processo educacional.

Marco Legal  - Projeto PASSOS
1998



TRANSIÇÃO

Evitar novas rupturas e garantir um processo de 
transição entre o desabrigo e o início de uma 
vida autônoma.



O QUE FAZER?

Era necessário fortalecer os vínculos de 
amizade, de estima, de afeto, de afinidades, de 
metas comuns, entre 2 a 4 jovens, que se 
entenderiam como um grupo que construiria 
este processo.
O exercício de tarefas do cotidiano, das rotinas 
domésticas, de escola, de trabalho, de lazer e 
esportes, seriam ingredientes importantes na 
linguagem para o entendimento e convergência  
dos objetivos e metas.



NÚCLEO SOLIDÁRIO
o que é?

• Ação complementar ao abrigo para jovens a 
partir de 18 anos; 

• Acompanha processo de autonomia de jovens já
inseridos na comunidade.

• Tem como objetivo construir uma rede de apoio 
mútuo, para jovens sem família, em situação de 
desabrigo, qualificando sua inserção na 
comunidade. 

• Fortalecer os jovens para a conquista de sua 
vida autônoma estimulando-os a construir seu 
projeto de vida.



PASSOS DECISIVOS

⇒ Aluguel do imóvel – procura, negociação,  
contrato; 

⇒ Adequação do espaço físico;
⇒ Instalação dos pertences da casa: móveis e 

outros; 
⇒ Início das atividades  do núcleo; 
⇒ Monitoramento diário dos núcleos especiais  

(educador);
⇒ Monitoramento do educador para os demais  

núcleos;
⇒ Avaliação das atividades. 



QUESTÕES PARA REFLETIR!

• Como trabalhar a política habitacional para 
famílias cujos filhos encontram-se em situação 
de abrigamento?

• Grupos de irmãos  em situação de abrigo podem 
estar contemplados na política habitacional?

• Colocação no mercado de trabalho – desafio 
contínuo aos abrigos – e  desafio ao jovem (auto 
sustentação).



PERSPECTIVAS

• O NS abre novos caminhos, evitando novo 
abandono quando do desabrigamento por 
maior idade.

• Como inserir este projeto em termos de 
política pública?



NUCLEOS SOLIDÁRIOS

NS GRUPO INICIO DURAÇÃO

8  NS 21  adolescentes participantes Dez/2004 Atual

3 NSE 8 adolescentes em Núcleos 
Solidários Especiais

2008 Atual

1 NF 3 adolescentes em Núcleo  
Feminino

2008 2009

TOTAL GERAL

12 32 2004 2009



Núcleo Solidário 



GRUPO DO FUTURO

• Uma associação de ex-abrigados com objetivo de 
organizar uma rede de apoio mútuo, mantendo 
os vínculos de afeto, referência e pertença.

• Organiza-se dias de convívio, para lazer, troca de 
informações, de olhar para o outro, de 
fortalecimento dos laços de amizade.

• Os ex-abrigados mantém contatos entre si, através 
de visitas mútuas, troca de informações via NET, 
tornam-se padrinhos de filhos de seus colegas, etc



DIA DE CONVIVIO –
GRUPO DO FUTURO



www.ligasolidaria.org.br 
coordenacaoabrigos@ligasolidaria.org.br

Mariano Gaioski


