FORMULÁRIO 1 - RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CENTRO POP

MÊS: ___________/ ANO 20_____

Nome da Unidade: _______________________________ Nº da Unidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Endereço: _______________________________________________________________________________________
Município ________________________________________________________________________ UF ____________

Bloco I – Acompanhamentos pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
A. Pessoas em situação de rua atendidas no
Serviço durante o mês de referência
A.1. Quantidade e perfil das pessoas em
situação de rua atendidas no mês de
referência

Total

0 a 12
anos

Sexo

13 a 17
anos

18 a 39
anos

40 a 59
anos

60 anos
ou mais

Masculino
Feminino

* Atenção! Em A1 cada pessoa deve ser contada uma única vez a cada mês, mesmo que tenha sido atendida várias vezes durante este mesmo mês.

B. Características específicas identificadas em pessoas atendidas no Serviço durante o mês de referência

Total

B.1. Pessoas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas
B.2. Migrantes
B.3. Pessoas com doença ou transtorno mental
C.

Cadastramento de pessoas em situação de rua durante o mês de referência

Total

C.1. Pessoas que foram incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais, no mês
C.2. Pessoas que realizaram atualização do Cadastro Único para Programas Sociais, no mês
D. Volume total de atendimentos realizados no mês de referência

Total

D.1. Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como a soma do número de atendimentos
realizados a cada dia, durante o mês de referência)

Bloco II - Serviço Especializado em Abordagem Social no Centro POP
E.

Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do
Serviço de Abordagem, no mês de referência

Total

E.1. Quantidade de pessoas abordadas pelo Serviço de
Abordagem Social, durante o mês de referência

Sexo

_ _ Não realiza oferta do Serviço
0 a 12
anos

13 a 17
anos

18 a 59
anos

60
ou mais

Masculino
Feminino

* Atenção! Em E1 cada pessoa deve ser contada uma única vez a cada mês, mesmo que tenha sido abordada várias vezes durante este mesmo mês.

Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, no mês de referência

Total

E.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos)
E.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual
E.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas
E.5. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas
E.6. Migrantes
* Atenção! Os itens E2 a E6 buscam identificar apenas alguns “perfis/condições” das pessoas abordadas, portanto é normal que algumas pessoas contadas no item
E1 não se enquadrem em nenhum dos “perfis/condições” descritos, enquanto outras pessoas podem se enquadrar simultaneamente em mais de um; portanto, a
soma de E2 a E6 não terá, necessariamente, o mesmo valor relatado no total de E1.

F.

Volume de abordagens realizadas

Total

F.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como número de pessoas abordadas,
multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas durante o mês)
* Para chegar ao valor de F1, deve ser somado o número de pessoas abordadas a cada dia, durante o mês de referência. Dessa maneira, se uma mesma pessoa foi
abordada quatro vezes (quatro dias) ao longo do mês, devem ser contadas as quatro abordagens. Para efeitos do presente registro, quando grupos de pessoas são
abordados, cada pessoa deve ser contabilizada como uma abordagem.

Nome do Coordenador do CENTRO POP: ______________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________ CPF: ______________________________

