PLANO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC)
Dados da pessoa jurídica mantenedora
Nome: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CNPJ: 53.221.255100001-40
Endereço: Rodovia Vicinal João Joaquim Telies Filho -, Km 03
CEP: 15150-000
Município: Jaci
Telefones: (17) 3283-9070
E-mail: larsaofrancisco©alsf.org.br
DRADS de Referência: São José do Rio Preto
2,

Identificação do responsável legal

Nome: Eugênio Rocha Mendes de Oliveira
RO: 4.101.130 SSP/SP
CPF: 589.760.198-49
Endereço: Rua: Dr. Raul de Carvalho N° 1168, Boa Vista
CEP: 15.025-300
Município: São José do Rio Preto - SP
Telefones: (17) 3283-9070
E-mail: larsaofranciscoalsf.org.br
3.

Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a ser qualificado

Nome: Kátia Fernanda Ribeiro da Costa
RG: 44.675.329-4
CPF: 388.128.388-98
Endereço: Rua Anisio Paracatu de Oliveira, 505 - Centro
CEP: 15.155-000
Município: Jaci - SP
Telefones: 17 99198-9794
E-mail: servicosocial.larsantacJaraalsf.org.br

II.

Caracterização socioeconôniica da região e do serviço a ser qualificado

1. Localização
Lar Santa Clara na Providência de Deus
Endereço: Rua do Progresso, n 0 900
Bairro: Residencial Elvio Caneira
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2.

Caracterização socioeconômica da população da área de abrangência

O Lar Santa Clara na Providência de Deus foi fundado em novembro de
2001, num pedido direto do então governador do Estado de São Paulo, Sr. Mário Covas
e mediado pela Secretaria Estadual de Saúde para acolher adolescentes com
deficiências intelectuais e comorbidades, sem retaguarda familiar, do Estado de São
Paulo, que encontravam-se em serviços de acolhimentos com intervenção judicial, ou
que estavam na Fundação Casa ou ainda para aqueles casos que demandavam
internação de longo prazo e equipe multidisciplinar e que o Estado não possuía
equipamento social para atendê-los.
Ao conhecer a necessidade dos atendidos, Frei Francisco Belotti —
presidente nato da Associação — aceitou o pedido do governador e com o apoio da
comunidade, criou o Lar Santa Clara na Providência de Deus. Muitos destes
adolescentes, ao chegarem à instituição, apresentavam sinais de violências e
negligências tais como: desnutrição, piolhos, dentes cariados, e cicatrizes.
Inicialmente,

a

instituição foi criada para atender adolescentes,

entretanto, ao longo dos anos houve a necessidade de rever a faixa etária acolhida, uma
vez que os mesmos foram envelhecendo, não possuem vínculos familiares e condições
de autossustento e no estado não possui outra instituição com características
semelhantes para atender a',nova faixa etária.
Os usuários! atendidos são oriundos de todo o Estado de São Paulo,
portanto, não circunscreve

a

uma única localidade ou região. São jovens adultos com

deficiência intelectual e comorbidades, sem vínculos familiares e condições de
autossustento que se encontravam em situações precárias de acolhimento em diversas
instituições.
Aqui, compreende-se pessoas com deficiência de acordo com o disposto
no Decreto de n°. 3.298, de 20 de dezembro de 1999:
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Art. 40• É considerada pessoa portadora de deficiência a que
se enquadra nas seguintes categorias: IV - deficiência mental
funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas,
tais como: a. comunicação; b. cuidado pessoal; o. habilidades
sociais; d. utiliza ço de recursos da comunidade: e. saúde o
segurança; f. habilidades acadêmicas; li. trabalho;
comunitária.

O serviço visa fornecer proteção integral, o desenvolvimento de
capacidades adaptativas para a vida diária, a construção progressiva da autonomia, a
inclusão comunitária e familiar quando possível.

3.

Característica do Serviço

Público-alvo: Acolhimento destinado a jovens adultos com deficiência, cujos
vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e/ou em situação de abandono
e dependência, que não dispõem de condições de autosustentabilidade, de
retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em processo de
desligamento de instituições de longa permanência.
Faixa etária: A partir de 18 anos.
Sexo: Masculino.
Período de funcionamento: Horário de atendimento integral uma vez que se trata
de serviço de acolhimento institucional.
Capacidade de atendimento: 30 (trinta) jovens e adultos do sexo masculino.
Número de pessoas atendidas por unidade de tempo: 25 (vinte e cinco) acolhidos
por 24 horas/dia.

iii.

Descrição do Projeto

1.

Título do Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com
deficiência - Lar Santa Clara na Providência de Deus.
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2.

Descrição da realidade social a ser transformada
O serviço de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e adultos com

deficiência no Estado de São Paulo existe há muitos anos, são ofertados por entidades
sociais que por anos foram instituições da referência para acolhimento de pessoas com
deficiência no Estado de São Paulo. Os usuários atendidos são oriundos de todo o
Estado de São Paulo, portanto, não circunscreve a uma única localidade ou região.
Muitos dos acolhimentos ocorreram por meio de intervenção judicial, principalmente
quando estas pessoas eram crianças e adolescentes,
For muitos anos as entidades sociais conveniadas com a Secretaria atenderam
demandas judiciais de acolhimento de prianças e adolescentes advindos de situação de
violação de direitos, de violências e negligências As entidades, quando iniciaram sua
parceria com o estado, recebiam os usuários ainda quando crianças elou adolescentes,
mas devido ao histórico de violação de direitos, quebra de vínculos familiares e a
presença de quadros de dependência para vida diária estas crianças e adolescentes
permaneceram em "internação de longo prazo", ou seja, acabaram vivendo de forma
institucionalizadas,
Com isso, ao longo dos anos houve a necessidade de rever a faixa etária do
publico acolhido, uma vez que os mesmos foram crescendo e tornaram-se adultos Os
serviços de acolhimento Institucional, hoje existentes, atendem um publico misto que
estão em diferentes ciclos de vida crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com
diversos tipos de deficiência, apresentam coniorbidades, sendo a maioria psiquiátricas.
Os acolhidos são adultos que não possuem autonomia para vida diária, sem condições
de autossustento e que perderam suas referências familiares e comunitárias'.
•

Dentro do processo histórico houve a publicação da Política Nacional da

Assistência Social - PNAS e a organização do Sistema Único da Assistência Social SUAS. Com a PNAS/SUAS os serviços foram padronizados por meio da Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Para o acolhimento institucional foram criados
padrões de oferta socioassistencial, o que inclui a definição de modalidade de
acolhimento.
Para atender o público adulto foram definidas duas modalidades: Abrigo
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Institucional e Residência Inclusiva, sendo está última exclusiva para pessoas com
deficiência. Para o atendimento de crianças e adolescentes é previsto a oferta de
acolhimento institucional em unidade específica, nas modalidades: abrigo institucional e
casa lar.
Diante da contínua necessidade de oferta de acolhimento institucional para
pessoas adultas com deficiência em situação de dependência, sem condição de
autossustento e da necessidade de padronização destas ofertas as organizações da
sociedade civil - OSC (antes denominadas de Entidades Sociais) que mantém parceria
com o estado para acolher pessoas com deficiência deverão realizar reordenamento da
oferta nas modalidades de acolhimento Institucional que constam da Resolução SEDS
28 de outubro 2017.
Para tanto, há necessidade da adoção dos parâmetros de qualificação dos
serviços, o que engloba a diminuição do número de vagas ofertadas por cada unidade, a
transferência das crianças e adolescentes, que hoje encontram-se acolhidas nestes
serviços, adoção de práticas pautadas nos princípios do SUAS, redefinição quadro de
recursos humanos, diminuição da capacidade de atendimento das unidades, entre
outras ações previstas na Resolução SEDS 26 de outubro de 2017.
O processo de reordenamento será realizado de forma gradual, buscando a
qualificação da oferta por meio da adoção dos parâmetros técnicos definidos na
legislação vigente. Durante o processo de reordenamento a história do usuário, os
vínculos institucionais, familiares e comunitários devem ser considerados propiciando a
efetiva garantia dos direitos da pessoa deficiência.
O Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo Institucional
busca a qualificação da oferta socioassistencial realizada pelo estado. Isso significa
romper com a lógica do isolamento, segregação e massificação, ou seja, não mais ter
serviços em locais afastados dos centros urbanos, em unidades na quais os usuários
têm atendidas todas' suas necessidades, mantendo-os isolados da vida comunitária e
da convivência familiar e reduzir o número de atendidos em cada unidade, rompendo
com a lógica de oferta de acolhimento em grandes unidades, com atendimentos

1

Todas as necessidades de saúde, educação, lazer são realizadas dentro da instituição,
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massificados e despersonalizados.
Nesse sentido, o projeto visa a oferta de acolhimento institucional em unidade
com estrutura residencial inserido na comunidade, de forma a ampliar a convivência
comunitária e quando possível o reestabelecimento dos vínculos familiares e a
construção de novas referências afetivas. O serviço também proporciona espaço para o
surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades, acesso à
rede socioassistencial, órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas
públicas setoriais; desenvolve capacidades adaptativas para a vida diária, o
desenvolvimento de condições para de segurança física e emocional para a
independência e o autocuidado de forma a contribuir para a superação de barreiras
físicas e sociais.
Atualmente, existe apenas um adolescente acolhido neste serviço, por
determinação judicial, os demais possuem faixa etária acima de 18 anos, Os usuários do
serviço na modalidade Abrigo Institucional possuem deficiência de leve a moderada e
parcialmente dependentes em relação as atividades de vida diária. Quando necessário,
é realizado o atendimento médico de profissional contratado pela própria OSC, com
recursos próprios ou oriundos da Política de Saúde uma vez que a O.SC é também
responsável pela gestão de hospitais gerais e específicos, dentre eles o Hospital Mãe da
Divina Providência, localizado no município de Jaci.

3.

Descrição da ação / serviço a ser qualificado
Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de

Alta Complexidade, ofertado na modalidade Abrigo Institucional, com capacidade
máxima de 30 pessoas por unidade. O Abrigo Institucional deve ter estrutura residencial
e funcionar em unidade inserida na comunidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar.
As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos
na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, e adotar as normas de acessibilidade
(ABNT-NBR 9050) de forma a possibilitar rotas acessíveis e adotar Tecnologia Assistiva
para atender as necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de
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habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.
Os serviços devem adotar metodologia adequada para prestar atendimento
personalizado e qualificado, proporcionando cuidado e atenção às necessidades
individuais e coletivas, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis
na comunidade local.
A organização do cotidiano do Abrigo Institucional deverá garantir privacidade, o
respeito aos costumes, às tradições e à diversidade dos ciclos de vida, dos arranjos
familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.
Os serviços de Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional devem afiançar as
seguintes seguranças:
• Segurança de acolhida;
• Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social;
• Segurança de desenvolvimento de autonomia individual., familiar e social
O serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional passa a ter referência
regional, conforme estabelecido na Resolução SEDS 26, de 25 de outubro de 2017, e
passam a atender um conjunto de municípios que compõe uma respectiva Diretoria
Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS, conforme Resolução
SEADS n° 01 de 05 de janeiro de 2006 e suas alterações
O acesso ao serviço se dá por solicitação dos diversos serviços
socioassistenciais, outras políticas públicas ou determinação do Ministério Público ou
Poder Judiciário. As solicitações deverão ser encaminhadas a Central de Vagas que
avaliará a pertinência do pedido e a disponibilidade de vagas.
Todos os serviços devem dispor de equipe especializada conforme Cadernos
Orientações Técnica sobre Serviços de Acolhimento institucional e NOB-RH/SUAS,
Resolução CNAS no 17 de junho de 2011 e Resolução CNAS n° 9 de 15 de abril de
2014.
Ressalta-se que o serviço de acolhimento institucional deve estar articulado com
outras políticas públicas existentes no território de forma a proporcionar acesso a
programações culturais, .de lazer; esporte, cuidados em saúde e formação educacional,
e outras ações.
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4.

Objetivos
a) Objetivo Geral
Acolher e garantir proteção integral através da oferta do serviço de Proteção

Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de abrigo Institucional, de forma a
proporcionar ao usuário condições para à superação da situação de vulnerabilidade e
risco por meio da construção progressiva da autonomia, inclusão social e comunitária,
desenvolvimento de capacidades adàptativas para vida diária e a prevenção e
diminuição do agravamento de situações de negligência, violência, abandono e ruptura
de vínculos.

b) Objetivos Específicos
• Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
• Possibilitar a convivência comunitária;
• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema
de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e
oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
• Desenvolver condições de segurança física e emocional para a
independência e o autocuidado.
• Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de
dependência.
e

- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com
vistas a inclusão produtiva

•

Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária de forma a
contribuir para a superação de barreiras físicas e sociais;

5.

Metodologia
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O Abrigo institucional tem como ação central a inclusão social das
pessoas e deve desenvolver uma estrutura de atendimento de comunidade onde os
residentes e trabalhadores compartilham um processo educativo.
A ação socioeducativa na assistência social "representa um processo de
descoberta e tomada de consciência das pessoas sobre as suas responsabilidades no
exercício de direitos e cumprimento de deveres 2". A educação é entendida como a
essência da transformação e por isso vai além das instituições de ensino, proporciona
uma reflexão sobre a vida cotidiana e acontece em todos os espaços coletivos, está
pautada nos valores sociais, reconhece as potencialidades e limites dos indivíduos e a
capacidade coletiva de (re)criar suas histórias de vida a partir dos contextos que estão
inseridas.
As práticas do trabalho social devem atender as necessidades materiais
e afetivas dos usuários do serviço como também devem proporcionar a participação, de
forma que cada um passe a ser protagonista da sua história e tenha um papel ativo nos
processos de aprendizagem, construção da sua vida cotidiana e projetos de vida. O
trabalho desenvolvido deve estimular a percepção em cada usuário para que este se
veja como uma pessoa de direitos, com potencial para uma vida ativa, para superar o
estigma de dependente, de abandonado e carente de forma a conquistar autoconfiança,
a autonomia e a emancipação.

5.1 - Avaliação Diagnóstica - necessidade, potencialidades e dificuldades

Ao ingressar no serviço de acolhimento institucional a pessoa deve
passar por avaliação diagnóstica que inclui - a natureza, o alcance (tamanho) e a causa
da necessidade de atendimento, como também as dificuldades e potencialidades de
cada indivíduo. Após a identificação das necessidades, dificuldades e potencialidades
individuais cabe a equipe técnica do serviço indicar quais as ações coletivas e
individuais pertinentes para atender a demanda.
2

Prática Pedagógica na Assistência Social: Fortalecendo o processo de Inclusão social através do CRAS, p18.
Governo de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
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Durante este processo os profissionais do serviço deverão realizar a
escuta qualificada, valorizar e registrada a singularidade de cada individuo, identificar as
potencialidades e desejos. A avaliação diagnóstica é um processo gradual e deve
sempre ser revista, pois com o passar do tempo as necessidades, dificuldades e
potencialidades podem ter alterações. Avaliação diagnóstica individual comporá o
estudo psicossocial de cada unidade executora do serviço de acolhimento.

52 - Projeto político-pedagógico

A construção do projeto político-pedagógico se constitui num documento
formal e intencional, é fundamental para organizar o funcionamento do Abrigo
Institucional, organiza o trabalho socioassistencial e a gestão da unidade. O plano
expressa o posicionamento político e pedagógico implícito nas ações desenvolvidas, sua
visão de ser humano e a definição de sua ação socioeducativa. Sendo assim, "o projeto
é pedagógico porque possui uma metodologia, uma concepção de formação, de ensinar
e aprender. È político porque implica em participação, decisões, escolhas tomada de
posição, levando em consideração princípios e valores implícitos e explícitos" 3 .
"A prática política pedagógica envolve 4 :
Reconhecimento e valorização das potencialidades dos usuários (residentes
e suas famílias)
• Produção de saberes: populares, histórias de vida e estratégias de
sobrevivência
• Estímulo a criatividade e criticidade, mobiliza recursos subjetivos (medos,
vergonhas, crenças, complexos, baixa auto-estima, solidão, isolamento)
• Processo metodológico estimulante e prazeroso - motiva participação, a
troca de experiências e diálogo;
• Valorização das pessoas considerando os diversos níveis de conhecimento;
• Seleção de conteúdos coerentes bom as necessidades e desejos dos
usuários e familiares;

Novos Rumos do Acolhimento institucional, p46
Prática Pedagógica na Assistência Social: Fortalecendo o processo de inclusão social através do CRAS, p21.
Governo de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
4
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o

Reconhecimento, valorização e fortalecimento dos projetos de vida;
Reconhecimento do outro e a si mesmo, como ser interdisciplinar - integral

O plano também deve refletir os anseios dos usuários do serviço, dos
trabalhadores e da instituição que executa o serviço. Deve ser pautado nos princípios e
objetivos do SUAS, levando à reflexão sobre as prioridades e caminhos para se construir
uma nova realidade social. A metodologia adotada prever ações que visem a
organização da oferta do serviço: adoção de protocolos; a realização referência e contrareferência com outros serviços do SUAS; manter os prontuários individuais organizados
e atualizados, elaboração de relatórios informativos sobre o processo de
desenvolvimento de cada usuário; articulação da rede de serviços socloassistenciais e
do serviços de políticas públicas de forma a garantir acesso dos usuários aos serviços
S

públicos; encaminhamentos, para a rede de serviços locais; acompanhamento e
monitoramento dos encaminhamentos realizados; realização de estudo de caso, reunião
com o órgão gestor (SEDS).

5.3 - Plano de Organização do Cotidiano - P00
Será desenvolvido pela equipe técnica s um projeto coletivo, visando todo
o grupo de residentes do Abrigo Institucional. A construção do Plano de Organização do
Cotidiano deve ocorrer de forma participativa envolvendo todos os residentes e
trabalhadores, esse processo é coordenado e acompanhado pelo Coordenador do
Abrigo. As diretrizes do plano devem considerar a vivência comunitária e a riqueza das
trocas e das relações, as necessidades coletivas e individuais, as rotinas diárias e a
organização do cotidiano. Este plano deve "focar nos cuidados relacionados aos
moradores, orientar a postura dos profissionais, no sentido de adotar atitudes
adequadas que se distanciem da superproteção, quanto da superestimação das
habilidades dos residentes" (QT-RI p.46).
Como trata-se de um documento orientador do cotidiano este deve
prever as rotinas diárias e a participação dos residentes na execução destas atividades

Equipe técnica é formada pelo coordenador do serviço, assistentes social, psicólogo, terapeuta ocupacional e culdadores.
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(dentro das capacidades de cada residente): horário de acordar e ir dormir, fazer as
refeições, colaborar com o preparo de alimentos, cuidar dos pertences pessoais,
contribuir para manutenção da organização da casa, colaboração com outros
moradores, etc.
Neste plano também deve estar registrado atividades e ações que
estimulam a sociabilidade e a convivência entre os residentes de diversos graus de
dependência e a convivência destes na comunidade.
Importante que as regras de gestão e de convivência sejam construídas
de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, respeito
aos costumes, às tradições e à diversidade como também construir o protagonismo dos
residentes.

5.4 - Plano de Atendimento Individual (PIA)
Cada residente terá um projeto individualizado e personalizado
construído de forma participativa desde o início da chegada do residente ao serviço de
Acolhimento. O Plano de Atendimento Individual (PIA) é um instrumento técnico
orientador da relação entre o usuário e os profissionais do serviço no qual serão
registrados as ações e metas a serem realizadas num determinado período de tempo
visando a inclusão social do residente: Para a construção do PIA além do usuário do
serviço pode participar a família da pessoa acolhida e profissionais de outras políticas
públicas - saúde e educação, por exemplo.
É de responsabilidade da equipe técnica a elaboração do PIA, verificar a
necessidade da participação de outras pessoas como também realizar o
acompanhamento e a avaliação periódica das metas traçadas plano.
O PIA deve, considerar a história de vida de cada morador e a situação
de sua família, quando for o caso, O "plano deve centrar-se nos aspectos funcionais e
na determinação do grau inicial e do potencial de emancipação dos usuários" ( OT-Rl, p.
46), essa identificação servirá para identificar as necessidades de cada acolhido, como•
também o apoio de tecnologias assistivas de forma a ampliar as possibilidades de
autonomia e inclusão na comunidade.
Sendo assim, o serviço de acolhimento Institucional deve desenvolver
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ações que possibilite o usuário a interação e convivência, por compreender que estas
são construídas no cotidiano, somente a vivência proporciona ao usuário trocas
significativas e sentimento de pertericimentó. A unidade de acolhimento deve possibilitar
a construção de estratégias de articulação com a vizinhança e bom os bens e serviços
disponíveis na localidade.

5.5 - Ações e Atividades a serem realizadas
As atividades previstas podem ser desenvolvidas em grupos ou de forma
individual. As ações e atividades previstas devem ser realizadas de forma a atingir os
objetivos propostos para o serviço de abrigo institucional.
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Objetivos
Específicos
Preservar
ou
restabelecer
vínculos familiares
e/ou sociais

•

Fortalecimento
de Vinculo
Familiar,

Fortalecimento
de
Vínculos
Sociais

Possibilitar
convivência
comunitária

Atividades

Ação

Construção de
novas
referência
afetivas e
Integração na
vida
comunitária

Contato da equipe técnica com às
famílias dos moradores;
• Levar os moradores a Visitarem
suas famílias de origem, quando
não há rompimento total dos
vínculos e estar em nosso território
de abrangência
• Incentivar os familiares visitarem
seus membros que se encontram
acolhidos;
• Oficinas socioeducativa para
fortalecimento
de vínculos família Iacolhido
• Articulação
com
serviços
socloassistenciais do município de
origem (CRAS e/ ou CREAS)
• Acesso a programações culturais,
de lazer, esporte;
• Convivência mista entre os
residentes com diversos graus de
dependência;
• Passeios; caminhadas; viagens,
acesso ao comércio local
• Convivência com a vizinhança
festas
em
• Participação
comunitárias.
• Uso de serviços e equipamentos
públicos • Assembleias para organização do
cotidiano respeitando as limitações
de cada indivíduo
• Participação
em
jogos
comunitários e institucionais;
• Participação
em
projetos
comunitários (Hortas, jardinagem,
etc.)
• Convivência com a vizinhança
• Participação
em
festas
comunitárias
• Passeios; caminhadas; viagens
Acesso aos serviços públicos e
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-

Promover acesso à
rede
socioassistencial,
aos demais órgãos
Sistema
do
de
Garantia
de
Direitos
e
as
demais
políticas
públicas setoriais;

Garantia
de
direitos
e
participação
plena e efetiva
na sociedade

Favorecer
o
e
surgimento
o
desenvolvimento
de
aptidões,
capacidade
e
oportunidade para
que os indivíduos
escolhas
façam
com autonomia;

Habilitação e
reabilitação
para
superação de
barreira
sociais
implicadas
pelo meio.

privados, viabilizar o acesso à
tecnologia assisitivas
• Inclusão no mundo do trabalho
respeitando as limitações de cada
indivíduo
atendimento
• Proporcionar
especializado e qualificado
• Acompanhamento sistemático dos
residentes;
• Proporcionar acesso à rede
socioassistencial;
. Participação
política
—cidadã
condições
respeitando
suas
biopsicossociais e como preconiza
o código eleitoral;
• Acesso aos serviços públicos e
privados
• Enfrentamento
das
barreiras
físicas e sociais
• Elaboração do PIA
• Acesso
a
benefícios
socíoassistenciais
• Encaminhamento para formação
profissional
. Assembleias para organização do
cotidiano;
• Horta,
jardinagem,
trabalhos
manuais,
atividades
artísticas
(visual,
corporal
musical),
e
esportivas e culturais
• Estimular cuidado com pertences
pessoais e coletivos;
• Conhecimento sobre os direitos
sociais e políticos;
• Participação
política
—cidadã
respeitando
suas
condições
biopsicossociais e como preconiza
o código eleitoral;
• Participação em conferências de
política públicas respeitando suas
condições biopsicossociais;
• Participação em conselhos de
políticas públicas respeitando suas
condições biopsicossociais;
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•
•
Promover
o
acesso atividades
ocupacionais
internas e externas,
relacionadas
a
interesse,
vivência, desejos
e possibilidades do
público alvo

Construção e
fortalecimento
da identidade

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver
capa cidades
adaptativas

para

a

vida diária de forma a
contribuir

para

superação
barreiras
sociais

Construção de
autonomia,
melhora
da
auto-estima e
inclusão social

•
•

a
de

físicas

e

•

Inclusão no mundo do trabalho de
acordo com as limitações de cada
indivíduo;
Viabilizar o acesso à tecnologia
assisitivas
Convivência com a vizinhança
Elaboração do POC e do PIA
Acesso a programações culturais,
de lazer, esporte;
Passeias; caminhadas; viagens,
acesso a rede de comércio local
Participação em festa comunitária
Participação
em
jogos
comunitárias e institucionais;
Participação
projetos
em
comunitárias (Hortas, jardinagem,
etc.)
Convivência com a vizinhança
Participação
política
—cidadã
respeitando
condições
suas
biopsicossociais e código eleitoral;
Horta,
jardinagem,
trabalhos
manuais,
atividades
artísticas
(visual,
corporal
e
musical)
esportivas e culturais;
Inclusão no mundo do trabalho de
acordo com as limitações de cada
indivíduo:
Orientação e apoio para cuidados
pessoais (alimentação, higiene
básica higiene elementar, vestirse e arrumar-se, etc.)
Orientação e apoio sobre os
cuidados
com
a
e
casa
administração do ambiente (limpar
a casa, cuidar da roupa, da
comida,
equipamentos
domésticos, etc.)
Orientação
apoio
e
para
comunicação (escrever, telefonar,
digitar e utilizar o computador, usar
dinheiro, usar transporte pessoal
ou público, controlar a própria
medicação e finanças, etc.) de
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•

•

Garantia das
condições de
condições
de
habitabilidade,
segurança física e higiene,
salubridade,
emocional para a
segurança,
Independência e o acessibilidade
e privacidade
auto-cuidado;
Desenvolver

•
•

•
•
•

•
•

•
•

6.

acordo com as limitações de cada
indivíduo;
apoio
para
Orientação
e
Mobilidade (na cama, na cadeira,
transferências e deambulação,
etc.)
Orientação e apoio para uso de
ferramentas de controle do meio
ambiente (manusear chaves,
portas, janelas e torneiras, etc.)
Escuta qualificada
Registra a história de vida de
forma a preservar a integridade e
identidade,
necessidades
as
emocionais e.afetivas, interesses e
possibilidades.
Viabilizar o acesso á tecnologia
assisitivas
Garantir endereço
institucional
para utilização como referência
Convívio diário pautado
nos
respeito as opinião e decisão do
usuário
Possibilitar
acesso
a
a
documentação civil
Vivências pautadas pelo respeito a
si
próprio
outros,
e
aos
fundamentadas
em
princípios
éticos de justiça e cidadania
Assegurar o convívio familiar,
comunitário e/ou social
Preparar o
usuário
para
o
desligamento do serviço

Metas

As metas foram definidas a partir das necessidades e possibilidade dos
usuários do serviço de acolhimentos institucional
As metas que englobam, 100% dos usuários são referentes as atividades
indispensáveis e obrigatórias dé serem realizadas, entre elas temos:
Elaboração do Plano de Atendimento Individual - PIA, participação na
elaboração do Plano Operativo do Cotidiano - POC, acesso a serviços socioassistenciais
e de outras políticas públicas, bem como contato com a família nuclear e extensa e
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benefícios socioassistenciais de acordo com os critérios da política de previdência
social.
As metas menores de 100% são direcionadas ao usuário conforme suas
necessidades e possibilidades de participação no atual estágio em que se encontram:
• 50% dos usuários inseridos na rede de saúde pública - Inscrição no SUS e
participando da convivência entre dos usuários,
• 30% dos usuários do serviço devem ter integração comunitária, participar
de atividades de esporte, lazer, cultura e educação e receberem visitas de
seus familiares
• 20% dos usuários realizando visita a seus familiares quando os mesmos
encontram-se em nosso território de abrangência e participando de
atividades político cidadã como preconiza o código eleitoral.
• 10% dos usuários em atividades de inclusão no mundo do trabalho de
acordo com as limitações de cada atendido.
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7.

Indicadores de resultados
Os indicadores de resultados estão focados nas diversas ações e

atividades que devem ser realizadas pelo serviço de acolhimento. Este devem ser
medidos a partir da necessidade e possibilidades de cada usuário, isso se dá devido à
grande diversidade do público atendido e da complexidade da situação vivenciada.

7.1

- Monitoramento e Avaliação
Para atingirmos os objetivos propostos no serviço de acolhimento

institucional faz-se necessário o monitoramento das ações e atividades prevista no plano
de trabalho, para isso devem ser realizados os registros considerando os indicadores de
resultado, ou seja, o número de pessoas participantes em cada atividade.
Avaliação é o processo que consiste em emitir juízo de valor sobre os
resultados do serviço, implica, necessariamente na comparação do planejado com o
executado, ou seja, comparar o estágio atual das ações com um critério ou padrão préestabelecido para julgar o desempenho

8.

Prazo de execução do Projeto
12 meses

9.

Fases de Execução—

Para execução do serviço a unidade executora deverá realizar:

Fase 1 - Diagnóstico avaliativo de cada usuário
Fase 2 - Construção do Projeto Político Pedagógico - PPP
Fase 3 - Construção do Plano Operativo do Cotidiano - POC
Fase 4 - Construção do Plano Individual de Acompanhamento - PIA

Página 19 de 23

Rodovia Vicinal João Joaquim Teiles Filho, Xm 03. CEP: 15155-000- JACI -SP - Fone: (17)32839070-Fax: (17) 3283 9077
email: larsaofrancisco@alstorg.br - Mw/franciscanosnaprovidenciaorgbr

iv.

Recursos Físicos
O Lar Santa Clara na Providência de Deus possui 8 quartos com

banheiros, 03 salas de atendimentos técnicos, 02 salas de convivência, 01 banheiro
social, 01 sala de reuniões com banheiro, 01 refeitório, 01 sala administrativa, 01 sala de
depósito, 01 posto de enfermagem, 01 rouparia, 01 DML (Depósito de material de
limpeza), 01 campo de futebol, área livre para recreação e lazer.

V.

Recursos Humanos -

Os recursos humanos dimensionados são em relação a necessidade do serviço de
acolhimento na modalidade abrigo Institucional e os recursos humanos complementares
da Instituição. Estes serão apresentados em três tabelas:

1 - Recursos Humanos necessários para o serviço - Recursos da Parceria com o
Estado
2 - Recursos Humanos necessários para o serviço - Contrapartida da Instituição
3 - Recursos Humanos complementares da Instituição - com recursos próprios da
Instituição
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Associação Lar São Francisco de Assis na Provdíjncia tk flcni;

Previsão de receitas
Desenvolvemos um cronogrania anual onde aplicamos esses recursos com

vi.

recursos humanos (folha de pagamento e encargos sociais), materiais de consumo
(alimentação, material de lavanderia, material de Iimpeza/higieneídescartáveis, e
rouparia e vestimentas! guarnições de cama, mesa e artigos de pano / colchões).
A instituição fará o pagamento de parte dos recursos humanos necessários para o
serviço como contrapartida institucional e dos recursos humanos complementares da
Instituição.
Descrição

Mês

Ano

Recursos Humanos necessários para o serviço

R$ 52.840,34

R$ 634.084,08

Recursos Humanos complementares da Instituição

R$ 20.185,12

R$ 242221,44

vir.

Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria

1

1.1

Custeio - Material de Consumo

R$10.800,00

R$129.600,00

30%

Gêneros Alimentícios

R$9.000,00

R$108.000,00

25%

Material de Limpeza / Higiene /
Descartável

R$1.000,00

R$12.000,00

2,78%

Material de Lavanderia

R$550,00

-

R$6.000,00

-

1,53%
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Rouparia e Vestimentas!
Guarnições de Cama, Mesa e
Artigos de Pano / Colchões.
Custeio: Equipe
Multidisciplinar

2

2.1

Equipe Multidisciptinar

2.2

Capacitação e diárias
(deslocamento, hospedagem e
alimentação - execução do
objeto da parceria que assim o
exija)
TOTAL

viu.

R$250,00

R$3.000,00

0,69 %

R$25.200,00

R$302.400,00

70 %

R$25.200,00

R$302.400,00

70 %

R$ 0,00

R$ 0,00

O

R$36.000,00

R$432.000,00

100 %

Cronograma de desembolso

O recurso financeiro no valor de R$ 432.000,00 (Quatrocentos e trinta e dois mil reais)
será liberado de acordo com o seguinte cronograma:
1 ° mês
R$36.000,00
P mês
R$36.000,00

20 mês

$36.000,0 R$36.000,0
8 0 mês

41 mês

31 mês

R$36.000,00

9° mês

10 0 mês

R$36.000,0 R$36.000,0
R$36.000,00

51 mês
R$36.000,OO

11°mês
R$36.000,00

60 mês
R$36.000,0
120 mês
$36.000,0

Tabelas anexas:
Anexo 1 - Metas a serem alcançadas e indicadores de resultado

Kátiarnanda Ribeiro da Costa

RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO
Eugênio Rocha

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC
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