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1. DADOS CADASTRAJS 

1.1 Da OrganizaçoIEntidade 

PLANO DE TRABALHO 	
fb'ey,

_ I N.° 

- do 

Nome da Organizacao/Entidade C.N.P.J. 
ASSOCIAçAO DO BEM COM1JM AO DOWN - ABC 02.188.408/0001-6' 
DOWN 

Endereço completo (DDD) Telefone 
Rua: Juca Quito, n°. 193 ( 	3204-25-00 

CE E-mail I Cidade
Jaboticabal E11 'p 

14870-260 l abcdown@hotmail.com  
Nome do responsável pela OrganizacAo/Entidade: C.P.F. 
Antonio Luis Fieno 981.684.608-04 

Endereço completo (DDD) Telefone 
Rua: Doracy Demani Peres, n°. 271 (16) 9 9726 2728 

Nome do Ordenador de Despesas C.P.F. 

(DDD) Telefone 
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3. IDENTIFIcAcA0 DO OBJETO 

Servico de Protecao Social Especial de Media Complexidade para Pessoas corn 

Atendirnento para pessoas corn Sfndrome de Down que necessitam de 

setorial de forma sistematizada e continuada. 

0 serviço tern a finalidade de promover a autonomia, a inclusào social e a 

itada para 

equeiram 

iutada no 

izaço da 

qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar corn equipe especi flea e ha 

a prestacâo de serviços especializados a pessoas ern situaçäo de dependéncia qu 

cuidados permanentes ou temporários. Toda a proposta de trabaiho seth sempre 

reconhecirnento do potencial do usuário, da familia e do cuidador na aceitacao e va 

diversidade e na reduc.o da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestaço de cuic 

pro longados. 

0 servico visa prornover a garantia de garantia de direitos, o 

mecanismos para a inclusäo social, oportunidade, a participaço e o desenv 

independência e autonomia das pessoas corn SIndrome de Down deflciência, a p 

necessidades e potencialidades individuais e sociais. Diante disso, a ABC Down te 

desenvolver atividades que fortalecam e promovam os indivIduos e suas familias; 

acesso a outras poilticas ptblicas de forma a garantir a integralidade dos servicos, 

I qualidade de vida, pleno exercIcio da cidadania e incluso na vida social, sempre 

caráter protetivo do servico. 

r das suas 

corno foco 

voreçam 0 

rn foco na 

;saltando o 

4. PUBLICO ALVO 

Bebés, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de 0 a sern lirniteJe idade, de 

ambos os sexos que possuem a SIndrorne de Down, que chegam ao serviç através de 

encamirihamentos da rede socioassistencial e de proteção e garantia e defesa do direitos do 

usuário, por procura dos responsáveis ou encaminharnentos de outras poilticas p,licas, sendo 

este urn serviço aberto a populacao de Jaboticabal/SP e regio. 

F4_21 	do Proc. 
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5. JUSTIFICATIVA 

A Associacao do Bern Comum ao Down iniciou suas atividades em 02 d junho de 

1997. E uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente que atende diariame te pessoas 

corn SIndrome de Down e familiares. Seu horário de atendimento é de segunda a sex -feira, das 

07h3Omin as 1 lh30min e l3h00min as l7h00min. 

A entidade disponibiliza gratuitarnente atendimentos no perIodo da manhâ tarde. Os 

atendimentos girarn em torno de 45 usurios, sendo eles: bebês, criancas, adolesce es, jovens, 

adultos e idosos de ambos os sexos e seus familiares. 

_do 

(A_< 

0 trabalho desenvolvido na Associacao do Bern Comum ao Down 

equipe especIfica e habilitada para a prestaço de serviços especializados, dentre 

Assistente Social, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, FonoaudiOloga e Psicólog 

é realizado de forma interdisciplinar e oferece un-i atendirnento humanizado e p 

visando o desenvolvirnento das potencialidades da pessoa corn deficiência, destinad 

sua atividade laboral, educativa e social para a vida independente. 

0 proj eto conta tarnbém corn urn coordenador que acompanha o desenvo 

do projeto, incluldo uma superviso, orientaço a equipe, entre outras acôes para a 

Ressaltarnos que atendemos usuários que são encaminhados da rede 

rnuncfpio de Jaboticabal e região, sendo a nossa meta de atendimento de 50 

Essa demanda da populacâo atendida reforca a necessidade do projeto 

corn a Secretaria da Assistência Social, por meio do repasse do 

Estadual, por meio do Termo de Colaboraçao. 

corn urna 

eles, sendo 

0 trabalho 

rsonalizado 

s a facilitar 

nento geral 

Kecucão do 

[stencial do 

manter em 

da esfera 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo Geral 

Oferecer, atender gratuitamente de forma sistematizada, integral e especializada suários corn 

SIndrome de Down e seus familiares, através de acOes compartilhadas entre Assisfncia Social, 

Educacao Escolar, Lazer, Esporte e Cultura e Trabaiho e corn isso promovendo J autonomia, 
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inclusäo social, habilitação, reabilitacäo, integraçâo a vida comunitária e qualidade de 

6.20bjetivos EspecIficos 

V Promover a Habilitacao e Reabilitacao da pessoa corn SIndrome de Down e s  famIlias 

como previsto na poiltica de Assistência Social; 

V Prornover a Defesa e Garantia de Direitos da pessoa corn SIndrome de Down!  conforme 

finalidade estatutária; 	 I 

V Favorecer a autoestima, a sensibilidade, iniciativa e a motivação, paraue tenham 

atitudes no convjvio social; 

V Prornover autonomia garantia de direitos, inclusäo social e meihoria da qualicade de vi 

dos usuários corn Sindrorne de Down e famIlias, em consonância corn a leiis1aco q 

rege a politica de assistência social e a polItica de atendimento a pessoa corn eficiênci 

V Prestar atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos devidos na are 

Assistência Social, visando o enfrentamento as situaçôes de vulnerabilidade 

risco social e pessoal; 

V Promover açôes Inter setoriais para minirnizar problemáticas no convívio e sbrecarga na 

tarefa do cuidar e resguardar a integridade fIsica, psIquica e moral da essoa corn 

SIndrome de Down; 

V Prevenir o abrigamento e a segregacào dos usuários do servico, asseguranc o direito 

convivência familiar e comunitária; 

V Prornover o acesso a beneficios, programas de transferéncia de renda, serviços 

poilticas piblicas setoriais, atividades culturais e de lazer; 

V Promover o exercIcio da cidadania através da participaçao em espaços de c11trole  social, 

conforme preconizado na PolItica Nacional de Assistência Social; 
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V' Garantir escuta e intervençOes possiveis aos familiares e cuidadores em si iaçOes de 

desgaste e sobrecarga, dos que SäO os responsáveis diretos pelo cuidado dos us ários; 

V' Sensibilizar a famIlia da importância da rnanutenção do vInculo usuári - famIlia, 

buscando maior participacão da mesma na entidade; 

V Prornover a participação na comunidade e o comprometimento corn a vida coltiva; 

o Pr 

	

N.0-. 	 - 	II, 
7. METODOLOGIA DO SERVIO 	

Prot 
U trabaiho desenvolvido na area de assistencia social pela A13U DOWN, J tern como 

objetivo a luta em defesa dos direitos da pessoa corn SIndrome de Down e sua respecjiva famIlia, 

através de urn trabaiho continuado de atendimento, prevençäo e fortalecimento de Vi 

0 Servico Social na entidade é responsável pelo atendimento e apoio social as 
usuários atendidos. 0 serviço tern como objetivo trabaihar e desenvolver a hun 

rotina da entidade e tern como foco desenvolver atividades de acothimento, 

e oficinas sócio-educativas, visitas dorniciliares, encaminhamentos, comemoi 

orientaçôes e outras atividades que serAo apresentadas em tal docurnento. 

0 atendirnento na entidade fundamenta-se no respeito a heterogeneidade, j 

" valores, crencas e identidades das farnIlias. 0 servico deve garantir atendime 

11 provid6ncias necessárias para a inclusão da familia e seus membros 

socioassistenciais e/ou em prograrnas de transferência de renda, de forma a 

intervençâo e restaurar o direito. 

Estas atividades são realizadas da seguinte forma: 
A)-Acolhida: 

Finalidade: Este trabaiho é realizado diariamente através da escuta qualificada 

principal objetivo conhecer as demandas existentes dos usuários e também dos fa 

necessidades, dificuldades e corn isso construindo urn vInculo corn os rnesmos. 

imIlias dos 

nizaçao da 

, vivéncias 

s festivas, 

icialidades, 

imediato e 

1 servicos 

ualificar a 

tern como 

suas 

B)- Entrevista Inicial: 
Finalidade: Conhecer a familia e seu contexto social através da coleta de jados para 
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identificaçao, seleçäo e ava1iaço das necessidades e demandas apresentadas pelos 

C) Acesso it documentaçao pessoal: 

Finalidade: Providenciar docuinentos pessoais, encaminhamentos para obter 

larecer düvidas, tanto dos usuários quanto dos farniliares. 
0 

D)-Acompanhamento dos usuários/familiares: 
Finalidade: 0 objetivo é intervir constantemente nas acOes que serào criadas e 
cada usuário e sua famIlia. 

E)- Programa Inclusâo para a independência: 
Finalidade: Tern corno objetivo a possIvel inserco do jovem no mercado de trabtlho para o 

direito a independência e autonomia e também que sejam reconhecidos e respeiados como 

cidadaos de direitos e deveres. 

F)- Visitas Domiciliares: 

Finalidade: As visitas domiciliares tern corno objetivo conhecer as condicOes (residência, 

bairro, contexto familiar) em que vivern os familiares e apreender aspectos do cotidi no das suas 

relacOes para a intervencäo necessária. A visita domiciliar é urn dos instrr lentos que 

potencializa as condicOes de conhecimento do cotidiano dos sujeitos, no seu nbiente de 

convivência familiar e cornunitária. 

G)-Visitas nas escolas: 

Finalidade: Através das visitas e contatos corn as escolas, conhecer o ambiente escolar dos 

usuãrios e oferecer apoio aos professores que, além da tarefa de educar, também s desdobram 

na tarefa de compreender e intervirern na realidade social de cada usuário. 

H) Apoio a famiia na sua funçAo protetiva: 

Finalidade: Acompanhamento familiar, incentivo ao reconhecimento da irnportãn a da 

no desenvolvimento sócio familiar, incentivo a responsabilidade; 

I)- Grupo de Orientacao e apoio aos pals: 
Finalidade: As reuniOes de pais serão realizadas a cada 02 meses e tern por objetio inforrnar e 

refletir questOes acerca da SIndrome de Down e sua repercussão no meio familiar. lirem  também 

do Pro( 
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como objetivo integrar os pais nas atividades e vida cotidiana de seu fliho na entidad. 0 grupo 

ainda tern como como foco, o fortalecimento dos vInculos familiares e comunitários, ara assim 

trabaihar o enfrentarnento de situacOes de violaçào de direitos e a protecäo integral 4 farnulias. 

Nos grupos sâo desenvolvidos temas diversos. 

J )- Prograrna Bern -Vindos Bebés: 
Finalidade: Oferecer urn ambiente acoihedor e sustentador aos pais no momento da notIcia do 
nascimento do bebê corn Sindrome de Down. Este acoihirnento é realizado por toc a equipe 
técnica da entidade. 
k)- Acoihimento/Atendirnento Psicossocial: 

Fmalidade: Será realizado através de abordagens individuais e também grupais, ullizando de 

estratégias visando a participaco ativa dos usuários e também das famIlias.Itivos,objetivo  é 

promover a convivência dos participantes, construçäo e fortalecimento de vInculos  uma 

vez que as familias também se constituem püblico alvo da entidade. 

L)- Prograrna de Prornocão a Autonornia e Independência: 
Finalidade: Serâo realizados através de grupos socioeducativos e tern co r o objetivo 

desenvolver capacidades individuais, construir/fortalecer a auto-estima, I scando o 

autoconhecimento e o exercIcio dos direitos e deveres, de modo a facilitar a inserçAo ro coletivo. 

Neste programa a Psicologa e Assistente Social que vai rninistrar. 

Os grupos sero divididos por faixa etária e também de acordo corn o desenvo rimento do 

usurio. De inicio seräo divididos em 4 grupos. 

M)-Prograrna de Atividades de Vida Diana e Vida Prática: 

Finalidade: Estimular a realização de pequenas tarefas para desenvolver autonomia e 

independéncia. Será realizado: como alimentar-se de forma adequada, higiene pess .1, manuseio 

de teenologia, trabaihar habilidades sociais e a convivéncia na comunidade, real ar cuidados 

básicos, entre outros. De forma geral o programa tern como principal objetivo p porcionar o 

auto cuidado. 

Estas atividades sero realizadas semanalmente, sendo ministrada pela terapeuta ocupacional, 

junto corn o apoio da equipe técnica. 

Oficinas-" Aprender e Agir" 

Finalidade: 0 principal objetivo das oficias 6 realizar atividades que visern 11processo de 
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aprendizagem, auxIlio efetivo no desenvolvimento global, desenvolver habilidades, abaihar a 

autonomia e independência, estirnular a criatividade, e corn isso proporcionandiit ivalidade 

de vida e fazendo corn que eles desenvolvam as atividades propostas em eas3 

As oficinas serAo realizadas pela Terapeuta Ocupacional. 	 N.  

rroto(A 

- Oficina de culinária: 

A oficina oportuniza o conhecirnento e o desenvolvirnento de habilidades culiná as, como, 

confecço de bolachas, biscoitos, doces, pates, torradas, preparação do lanche, sucos corn isso 

traballiando atividades de vida diana (AVD), a autonornia e independência do usuánio 

- Oficina Agricola: 

A oficina tern como objetivo desenvolver habilidades possIveis para o plantio e cuid o da terra, 

confecco de canteiros, hortas, coiheita de verduras, temperos, organizacào e rnani :ençâo dos 

canteiros e tambérn do jardim. A oficina oferece aprendizagem do cuidado de si e ambém do 

cultivo de relaçes corn o meio ambiente. 

- Oficina de Artesanato: 

A oficina tern como objetivo desenvolver pintura, montagens, mosaicos, rnistura 	materiais, 

reciclagem, customizaçôes de vestuánios e tern como foco tarnbérn trabaihar no upo regras 

básicas de convIvio, autonornia individual e social. 0 objetivo da oficina é também }esenvolver 

habilidades de coordenacao motora, conhecirnento, autonomia e independência. 

- Oficina de Esporte: 

Atletismo - é urn esporte composto por diversas rnodalidades classificadas em: con las, saltos e 

lancarnento e arrernessos. E realizada na Academia Saide Total pelo Professor e EducacAo 

FIsica da Entidade. 

Os usuários frequentarn e treinam sernanairnente, além de participarem de ompetiçôes 

regionais. 

Nataçao- e urn esporte que ajuda a meihorar a qualidade de vida, alérn de trazer Ifeneficios  no 

que diz respeito ao corpo, mente e vida social. E realizada na Academia San Total pelo 

Professor de Educacäo FIsica da Entidade. 

Os usuários frequentam e treinarn sernanalmente, alérn de participarern das cornpeticOes 
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regionais. Atualmente so realizadas por rneio de duas turmas de idades distintas. 

-Oficina lüdica/aprendizado; 

Jogo do tabuleiro, x&lrez, domino e dama: essa oficina permite ao usuáriosenvolver 

atividades intelectuais e cognitivas, alérn de estimular noçOes de estratégia, racioc iio lOgico, 

regras, atençäo, concentração e motivação de foram lüdica. Essa oficina e realizada n espaço da 

própria entidade, corn a frequência sernanal por urn Professor de Educacão FIsica da I itidade. 

- Oficina de Percussâo: 

A oficina tern o objetivo de desenvolver e proporonar aos usuñrios a vivência da cu1tua, misica e 

ritrnos. Tern como foco tambérn trabathar a inclusäo sociocultural através da prática 4a percussâo 

0)- Documentacão: 
Finalidade: ElaboraçAo de projetos, relatOrios, prontuarios e documentaco instituci(jnal. 
P)- Representacäo: Conseiho Municipal de Assisténcia Social - CMAS, Conseiho unici 
Criança e do Adolescente de Jaboticabal-SP - COMCRIAJA e Conselho daJesso 
Deficiência. Ii 

CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL 

8.1 Recursos Humanos (inclumdo os profissionais da OSC) 

f Ocupacão Profissional 	Qtd. Grau 	de Carga 	Forma 
I 	 I 	lEscolaridade 	IHorfiria 	/ Contra 

;. 	—5 15 	do Proc. 

OQc' Ii 

otco.(A 'C 
de 

Eguipede Educacão Superior  

Assistente Social 1 Graduacäo 20 horas CLT 

Psicóloga 1 Graduaco 16 horas CLT 

Terapeuta Ocupacional 1 Graduacao 10 horas CLT 

Fisioterapeuta 1 Graduaçäo 23 horas CLT 

Fonoaudióloga 1 Graduaco 23 horas CLT 

Psicopedagoga 1 Graduaçäo 06 horas CLT 

Coordenadora 
Adrninistrativo 

1 Graduaco 15 horas CLT 

Coordenadora Pedagogica 1 Graduacäo 20 horas CLT 

Pedagoga 5 Graduacao 20 horas CLT 
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Educador FIsico 	1 	Graduacão 	CLT

Oficineiro de Percusso 	1 	Graduacâo  

Cuidadora 	 2 
	

Ensino 	Médio 120 horas 	I CLT 

Eguipe de Ensino Fundamental 

Auxiliar de Limpeza 	Ii 
	

Ensino 1 40  horas 	CLT 
Fundamental 	I 	I 

N. 

8.2 Estrutura FIsica 

Ambiente FIsico Qtd. Capacidade Equipamentos DisponI is 
de 
atendimento 

Recepcãol Sala 1 15 Sofas de Alvenaria 
TeIeviso de "Led" 
DVD. 
Ventilador  

Sala administrativo 1 2 Mesas de escritório 
Computadores 
Impressoras 
Cadeiras 
Arquivos 
Armários 
Ventilador 
Telefone sem fib 
Interfone 

Sala 	Coordenadora 	de 1 02 Mesa de escritório 

eventos adeira  C 
Computador 
Impressora 
Roteador 

Sala de aula 1 6 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
Carteiras 
Ventilador 
Material Pedagogico/ Jogos e 
brinquedos; 	1 1 

o Pto 
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Sala de aula 1 9 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
Carteiras 
Ventilador 
Lousa 	 pmt 

Sala de aula 1 6 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
Carteiras 

-. Ventilador 
Lousa 

Sala de aula 1 9 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
Carteiras 
Ventilador 
Lousa 

Banheiro 	exciusivo 	para 1 1 ató

funcionarios 	

rio (Pia) ILa 
o sanitário; 

Banheiro 	para 	uso 	dos 3 2 Lavatório (Pia) 
Vaso sanitário 

usuarios Armario de alvenaria; 
Chuveiro 

Sala Fisioterapeuta 1 5 Mesa 
Cadeira 
Espeiho 
Rampa 
Escada 
Maca 
Bicicleta 
Bolas de pilates 
Armário ferro 
Arquivo ferro para pron i 

Balança 
Oxigênio 
Brinquedos 
Ventilador 
Lavatório (pia) 

Sala Fonoaudióloga [1 1 03 Mesa 	 - 

I Cadeira 

_do Proc. 
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Armário de ferro 
Jogos/brinquedos 
Ventilador 
Espeiho 	 N. 
LavatOrio (pia) 

Sala 	Assistente 	Social! 1 3 Mesa 

Psicologa! 	Terapeuta 
Cadeira 
Armario de ferro 

Ocupacional Estante de ferro 
Jogos/brinquedos 
Ventilador 
Espeiho 
Lavatório (pia) 

Sala Oficina 1 9 Mesa 
Cadeiras 
Armários 
Prateleiras 
Bancada 
Lousa 
Tecidos 
Micangas 
Quadros 
Tinta 
Matérias pedagógicos; 

Cozinha 1 0 Pia 
Mesa de mármore 
Cadeiras 
Fogao 
Geladeira 
Freezer 
Armário de ferro 
Armário de alvenaria 
Ventilador 
Batedeira 
Liquidificador 
Fomo micro-ondas 
UtensIlios: vasilbas de plástico, 
copos, taiheres, assadei s, etc. 

Refeitório 1 40 Mesas 
Cadeiras 
Ventiladores 
Bebedouro de água  

-D,do Proc. 



Máquina de lavar  
Padaria Industrial 1 5 Mesa 

Geladeira F 
Forno Industrial 
Pia 
Liquidificador 
UtensIlios 
Alimentos no pereciveis 

Espaco Informática 1 4 Bancada 
Computadores 
Arrnário de livros 
Armrio de jogos/brinque os 
Ventilador 

Area Externa 1 50 Horta (mini) 
Parquinho 	(escor gador, 
gangorra, balanco) 
Ducha 
Quartinho  

Quartinho/ almoxarifado 1 0 Mesas 
Cadeiras 
Freezers 
Máquina de crepe 
Máquina (churrasco greg ) 

3 7 	doProc 
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6. METAS DE ATENDIMENTO 

No Metas Formas de Aferiçao Pra 0/ 

 Me çâo 

01 Cumprir 	as 	metas 	de 	caráter Através da relacão nominal e 01/( /2018 a 
funcional e iti1 a vida cotidiana dos relatório circunstanciado mensal. 31/ 12018 
usuários. 

02 Garantir urn espaco de troca de Através de reuniOes e encontros 01A111/2018 a 
saberes e acolhimento a usuários, de pais. 31/1 018 
famIlias 	através 	das 	oficinas, 
atividades 	hdicas, 	e 	grupos 
socioeducativos. 

3 Realizar/ cumprir os atendirnentos Através 	do 	relatório 01/11/2018 a 
individuais, grupais aos usuários. circunstanciado 	mensal 	e 31! 2/2018 

evolucao de prontuário. - 

4 Realizar/ cumprir as atividades e 1 Através 	do 	relatório 01, 1/2018 a 
açOes coletivas corn os farniliares. 	__Jj circunstanciado mensal. 31/ 2/2018 

4 Prornover a auto representacâo e Através 	do 	relatório 01. 	11/2018 a 
fomentar 	o 	interesse 	pela circunstanciado 	mensal 	e 31/ 2/2018 

- participaçâo 	cidadA 	e 	pelo participaco 	dos 	usuários 	e 
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reconhecimento de si quanto sujeitos 
de direitos. 

..rr -.1e .. -J -. 	.. ., .__- 	.• 
familiares 	em 	fóruns, 
conferencias, etc. 

___________ 

5 Cumprir 	o 	Piano 	de Através 	do 	Prontuário Anu 
Desenvolvimento Individual - PDI. Individual do usuário. 

6 Cumprir as AvaliaçOes Qualitativas. Através 	do 	Pronturio 
Individual do usuário;  

Sem tta1. 

7. ExEcuçAo DAS ATIVIDADES 

7 .__do Proc 

LL'JL 
META 01 

Atividades 	 11 Periodicidade I Resultado Esperado 11 
P1anejamento/Organizaco das atividades 	Continuo 	Definir estratégias para.a 

organizacão, usu ios e 
profissionais, corn o objetivo 
de atuar na defesa garantia 
de direito dos ur ários e 

Elaboracâo de relatórios 	 De 	acordo Promover ao usuiriol o acesso 
corn 	a aos serviços ou ben ficios de 
necessidade 	outros setores, gar, itindo o 

retorno da infor açäo e 
garantindo seus direit  

Evolucao de prontuàrios 	 Diário 	Registrar o desenvc virnento, 
a evoiuçao dos u uarios e 
assirn garantir urn histórico 
do mesmo na entida e; 

Articulacao/ Encaminhamentos para a rede Sempre que Promover a Defesa e 1 arantia de 
sócio assistenciai e outras polIticas pb1icas 	necessário 	Direitos do usul io corn 

SIndrome de Dow e seus 
familiares, confortnel finalidade 

Piano de desenvoivimento individual (PDI) 	Anual 	Promover o atendim ito devido 
de acordo corn o perf cognitivo 
de cada usuario;  

AvaiiaçOes Qualitativas 	 Semestral 	Avaliar a evolücâo ndividual 
de cada usuário e i rificar se 
as metas propos as pelos 
profissionais foram 
concretizadas de a ordo corn 
a individualidade d cada urn; 

ReuniOes de equipe técnica e coordenaco 	Semanal 	Discutir Os casos 4rn toda a 
equipe, para ga4ntir urna 
intervencäo 	indi'idual e 
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Participaçao 	em 	cursos, 	palestras 	e Sempre 	que Prornover 	ao 	prof sional 
capacitaçôes. possIvel qualificacão para lidar om as 

diferentes 	de iandas 
apresentas 	na 	enth de 	e 
oferecer 	urn 	cresii imento 
pessoal e profissional; 

Acoihimento! 	Acompanhamento 	e Diário Prornover 	ao 	u a 
Atendirnento Individual e Grupal possibilidade 	deloder 

exercer 	sua 	defsua 
autonomia 	e 	cisso 

T 
estirnular suas 
potencialidades 	e bém 
habilidades;  

Prograrna de Convivência e Autonomia ( Semanal Desenvolver e pro z over a 
Grupo socioeducativo- de acordo corn a faixa habilitação e reabilit 	do dos 
etária e fase de desenvolvimento) usuários que está pre isto na 

PolItica de Assistênci Social; 

Visita Dorniciliar Sempre 	que do 
necessário usuário, 	levantar ados, 

registrar o caso, iir de 
acordo 	corn a dda e 

Conhecer 	o 	terrI

n 

 

buscar estratégias pcaso; 

Esporte! cultura e lazer Semanalmente Promover e garanticesso 
de 	diferentes 	fo de 
culturas 	e 	propoar o 
convIvio social e cotário; 

Oficina (Aprender e Agir) Semanalmente Promover 	a 	a tonomia, 
independencia o 
reconhecirnento das 
potencialidades cia pe soa corn 
SIndrome de Down;  

OrientacAo aos familiares Continuo,  Promover o acolhirnen o, escuta, 
orientacäo e 	intervei 	ão, corn 
isso 	fortalecer 	os 	vInculos 
familiares 	e 	estreita 	ento cia 
famIlia na entidade; 

Encaminhamento 	para 	prograrnas 	de Sempre 	que Promover o aceso a 	direitos 
transferência de renda necessário dos usuários de ac o .o corn a 

Politica de Assistên a; 

ReuniOes/ Encontros corn as famIlias para a Bimestral Prevenir agravos 	qL 	possarn 
discusso de temas de seu interesse, visando desencadear 	fragili 	de nos 
fortalecirnento da fiinçäo protetiva; vInculos familiares c 	sociais e 

proporcionar 	no 	rupo a 
convivência 	fam jar  e L _ comunitdria; 

Reunio de Diretoria Mensal 	
] 

Prornover, 	gara tir a 

do Proc. 
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Reunião corn funcion.rios 	 Quinzenal 

qualidade do serviço 
e discutir a sustental 
campanhas financei 
parcerias para rneIh 
continuidade do 

Discutir, avaliar, ç 
executar açOes que 
garantir o born funci 
do servico: 

Jaboticabal, 20 de zernbro de 2017. 

d ina Bege 	 icã do 
	

Peterossi 

Assistente Social 
	

Psicóloga - 	.06I62724-1 

CRESS. 49.200 

LPI7L'L-'UJ  
"-Antonio Luiz Fieno 

Fresidente 

proc. 
N.° 	 LL 
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Atividade Cargo/Função Forma de contratação Carga Horária Salário Mensal Qtd. Salário Total Mensal FGTS Mensal INSS Patr Mensal PIS Mensal Custo Total Mensal (Salário + Encargos) Qtd. De Meses
Salário total 

Projeto/Atividade
FGTS Total INSS Patr. Total PIS Total Custo Periodo Total

1 Auxiliar de Limpeza CLT 40 1.097,06 1 1.192,46 126,17 123,09 11,92 1.358,24 12 1.358,24 1.514,04 1.477,08 143,04 3.134,16

2 Psicóloga CLT 16 952,97 1 1.067,55 109,51 106,84 10,67 1.179,99 12 1.179,99 1.314,12 1.282,08 128,04 2.724,24

3 Assistente Social CLT 20 1.331,33 1 1.497,00 159,68 179,64 14,97 1.685,62 12 1.685,62 1.916,16 2.155,68 179,64 4.251,48

Atividade Cargo/Função Salário Mensal Qtd. Salário total mensal Provisão 13º salário Provisão 1/3 Férias FGTS sobre as provisões INSS sobre as povisões PIS mensal Custo total

1 Auxliar de Limpeza 1.097,06 1 1.192,46 1.097,06 365,68 126,17 168,22 11,92 1.796,05

2 Psicóloga 952,97 1 1.065,55 952,97 317,65 109,51 146,01 10,67 1.536,81

3 Assistente Social 1.331,33 1 1.497,00 1.331,33 443,77 159,68 212,9 14,97 2.162,65

VALORES DE SALÁRIOS E ENCARGOS MENSAIS VALOR DE SALÁRIO E ENCARGOS - PERIODO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

Provisões (13º Salário/Férias/Outros)

Pessoal e encargos
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