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RESUMO
As organizações de abrigamento são destinadas ao acolhimento de crianças e adolescentes
afastados da família de origem por ordem judicial e que aguardam a definição de sua
custódia. Diante disso o referido trabalho tem por objetivo analisar uma intervenção
psicossocial que tinha por finalidade ressaltar a importância do papel do cuidador,
promover as potencialidades de cada membro da equipe, reforçando suas habilidades e
ao mesmo tempo resgatando seu bem-estar físico e mental. Contando com a participação de
05 (cinco) cuidadores, de ambos os sexos e faixa etária de 38 a 54 anos, em uma casa de
acolhimento, localizada em Presidente Médici-RO, sendo realizados 05 (cinco) encontros
de intervenção psicossocial. Por intermédio desse trabalho nós observamos. P o r
intermédio desse treinamento percebemos a importância de treinamentos, para capacitação
dos cuidadores, no entanto faz-se necessário que o mesmo ocorra antes da contratação
efetiva sendo realizado no processo de seleção e contratação. Como meio de
potencializa-los para uma atuação afetiva. Verificamos ainda que após cada encontro
havíamos potencializado algum comportamento positivo, tais como: mudanças na forma de
agir para com os demais integrantes, auto avaliação, a identificação e a percepção de que
existem várias formas de expressar pensamentos e emoções. Com isso, conclui-se que os
treinamentos são considerados importantes desde que este seja para melhor orientar esses
cuidadores, colaborando com a sistematização e desenvolvimento das atividades de
acolhimento e socioeducação das crianças/adolescentes institucionalizados, além de
colaborar para um suporte adequado permitindo uma melhor adaptação, tornando essa
convivência menos dolorosa.
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