Além das Unidades de Acolhimento da
SEDESMTIDH, a Secretaria mantém parceria
estabelecida com Organizações da Sociedade Civil
para oferta do Serviço de Acolhimento para
adultos e famílias.

Secretaria do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos

Para saber sobre as vagas disponíveis e como ser
acolhido, você deve procurar ou entrar em contato
com o Centro Pop, CREAS, CRAS ou Serviço
Especializado em Abordagem Social via Central de
Va g a s d e Aco l h i m e nto e Ate n d i m e nto
Emergencial.
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www.sedestmidh.df.gov.br
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PARA ADULTOS E FAMÍLIAS

Ouvidoria

Ligue: 162
SEDESTMIDH (Sede)

SEPN 515 Bloco A Ed. Banco do Brasil
Asa Norte - CEP: 70.770 - 501
Telefone: (61) 3348-3510
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Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos
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Informações

fáceis e rápidas
sobre seus direitos e da sua família!

As Unidades de Acolhimento
da SEDESTMIDH ofertam o
Serviço de Acolhimento
Institucional para Adultos e
Famílias.

São 3 unidades de acolhimento para
adultos e famílias da SEDESTMIDH:
UNAI
Unidade de Acolhimento para Idosos do sexo
masculino.

Unidade de Acolhimento para
Adultos e Famílias - UNAF Areal
Endereço: QS 09 Lote 1/7 Bairro de Águas Claras
Taguatinga - CEP: 71976-300
Funcionamento: 24 horas
Telefones: 3356-4390 / 3356-4872

Unidade de Acolhimento para
Serviços de Acolhimento
Institucional da Assistência Social
Os serviços de acolhimento fazem parte do Sistema
Único de Assistência Social e oferecem acolhimento
provisório (temporário), garantindo proteção integral e
preservando a privacidade de pessoas do mesmo sexo
ou da mesma família, com os vínculos familiares
rompidos ou fragilizados.
O principal objetivo é contribuir para a prevenção do
agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos.
Também se trabalha com o objetivo de restabelecer
vínculo e convívio familiares e/ou sociais e propiciar a
autonomia dos acolhidos.
O Serviço é destinado a pessoas em situação de rua;
desabrigo; migração e ausência de residência;
pessoas/famílias que estão de passagem pela
cidade e sem condições de autossustento.
Deverão ser apresentados para o acolhimento um
com foto (RG, Carteira Nacional de
documento
Habilitação entre outros) ou Boletim de Ocorrência
recente relativo à perda ou roubo de documentação
pessoal.

UNAM
Unidade de Acolhimento para Mulheres
desacompanhadas.

UNAF Areal
Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias.
Acolhe homens adultos, famílias, idosos e homens
com de ciência que tenham autonomia para
exercer as atividades de vida diária.

Nas unidades de acolhimento da SEDESTMIDH o atendimento é especializado, voltado
à construção de projetos para superar a
situação de desabrigo temporário ou para
encaminhamentos necessários.
Além dessas unidades, a SEDESTMIDH tem parceria
com Organizações da Sociedade Civil que ofertam
serviços de acolhimento para homens adultos e
.
mulheres com ou sem
As pessoas que precisarem poderão ser
incluídas em outros serviços de assistência
social e acessar benefícios de direito.

Mulheres – UNAM
Endereço: QSD AE N.º 09, Setor “D” Sul, ao lado do
CREAS Taguatinga - Taguatinga Sul - CEP: 72015-603
Funcionamento: 24 horas
Telefone: 3351-3457

Unidade de Acolhimento para
Idosos - UNAI
Endereço: QNF 24 Área Especial, Taguatinga Norte/DF
CEP: 72125-740
Funcionamento: 24 horas
Telefones: 3245-5825 / 3346-7960

Unidade de Proteção Social 24 horas
- UPS 24H
Endereço: L2 Sul 614/615 lote 104 – Asa Sul –
Brasília/DF - CEP: 70200-740
Funcionamento: 24 horas
Telefones: 3223-2656 / 3224-0257

