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PLANO DE TRABALHO - 2019 

DADOS CADASTRAIS 

Da Organização/Entidade 

Nome da Organização/Entidade C.N.P.J. 
ASSOCIAÇÃO DO BEM COMUM AO DOWN - ABC DOWN 02.188.408/0001-64 
Endereço completo Telefone 
Rua: Juca Quito, n o . 193 (16) 3204-25-00 
Cidade UF CEP E-mail 
Jaboticabal SP 14870-260 abcdown@hotmail.com  
Nome do responsável pela Organização/Entidade: C.P.F. 
Antonio Luis Fieno 981.684.608-04 
Endereço completo Telefone 
Rua: Doracy Demani Feres, n°. 271 (16) 9 9726 2728 
Nome do Ordenador de Despesas 
Secretaria Municipal de Assistencia Social 

Endereço: Praça Abréu Sodre,93 Telefone3202-83-01/ 3203-60-80 
email: assistenciasocialjaboticaab1.sp.gov.br  

o Do Serviço a ser executado 

Nome do Serviço 
ASSOCIAÇÃO DO BEM COMUM AO DOWN - ABC DOWN 
Nível de Proteção 
Proteção Social de Média Complexidade 
Endereço completo CEP 
Rua: Juca Quito, n°. 193 14870-260 
Telefone E-mail 
(16)3204-25-00 abcdown@hotmail.com  
Número de inscrição no CMAS Resolução/CMAS que validou a inscrição: 
N° 015/2014 MDS/CNAS N° 14/2014 
Nome do Coordenador/Responsável: Grau de Escolaridade e/ou Formação Profissional: 
Thaís Brunini D' Aquilia (Diretora) Pedagogia 
Telefone: (16)3204-25-00 E-mail 

1, abcdown@hotmail.com  
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o 	VALIDADE DO PLANO DE TRABALHO 

Vigência 	 1 Inicial 	 1 Final 

Prazo de Execução do Projeto 	01/01/2019 	31/12/2019 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

(Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com 

Deficiência). 

Atendimento para pessoas com Síndrome de Down que necessitam de atendimento Inter 

setorial de forma sistematizada e continuada. 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada para 

a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram 

cuidados permanentes ou temporários. Toda a proposta de trabalho será sempre pautada no 

reconhecimento do potencial do usuário, da família e do cuidador na aceitação e valorizaço da 

diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários 

prolongados. 

O serviço visa promover a garantia de garantia de direitos, o desenvolvimento de 

mecanismos para a inclusão social, oportunidade, a participação e o desenvolvimento da 

independência e autonomia das pessoas com Síndrome de Down deficiência, a partir das suas 

necessidades e potencialidades individuais e sociais. 

Diante disso, a ABC Down tem como foco desenvolver atividades que fortaleçam e 

promovam os indivíduos e suas famílias; favoreçam o acesso a outras políticas públicas de íorma 

a garantir a integralidade dos serviços, com foco na qualidade de vida, pleno exercício da 

cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter protetivo do serviço. 

PÚBLICO ALVO 

Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de O a sem limite de idade, de 

ambos os sexos que possuem a Síndrome de Down, que chegam ao serviço através de 
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encaminhamentos da rede socioassistencial e de proteção e garantia e defesa dos direitos do 

usuário, por procura dos responsáveis ou encaminhamentos de outras políticas públicas, sendo 

este um serviço aberto a população de Jaboticabal/SP e região. 

JUSTIFICATIVA 

A Associação do Bem Comum ao Down iniciou suas atividades em 02 de junho de 

1997. É uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente que atende diariamente pessoas 

com Síndrome de Down e familiares. Seu horário de atendimento é de segunda á sexta-feira, das 

07h30min ás 1 1h30min e 13h00min às 17h00min. 

A entidade disponibiliza gratuitamente atendimentos no período da manhã e tarde. Os 

atendimentos giram em tomo de 45 usuários, sendo eles: bebês, crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos de ambos os sexos e seus familiares. 

O trabalho desenvolvido na Associação do Bem Comum ao Down Conta com uma 

equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados, dentre eles, sendo 

Assistente Social, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga e Psicóloga. O trabalho 

é realizado de forma interdisciplinar e oferece um atendimento humanizado e personalizado 

visando o desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência, destinadas a facilitar 

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

O projeto conta também com um coordenador que acompanha o desenvolvimento geral 

do projeto, incluído uma supervisão, orientação à equipe, entre outras ações para a execução do 

projeto. 

Ressaltamos que atendemos usuários que são encaminhados da rede socioassistencial do 

município de Jaboticabal e região, sendo a nossa meta de atendimento de 50 usuários. 

Essa demanda da população atendida reforça a necessidade do projeto se manter em 

parceria com a Secretaria da Assistência Social, por meio do repasse do recurso da esfera 

Estadual, por meio do Termo de Colaboração. 
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OBJETIVOS 

6.1 Objetivo Geral 

Oferecer, atender gratuitamente de forma sistematizada, integral e especializada usuários com 

Síndrome de Down e seus familiares, através de ações compartilhadas entre Assistência Social, 

Educação Escolar, Lazer, Esporte e Cultura e Trabalho e com isso promovendo a autonomia, 

inclusão social, habilitação, reabilitação, integração a vida comunitária e qualidade de vida. 

6.2 Objetivos Específicos 

o Promover a Habilitação e Reabilitação da pessoa com Síndrome de Down e suas famílias 

como previsto na política de Assistência Social; 

o Promover a Defesa e Garantia de Direitos da pessoa com Síndrome de Down, conforme 

finalidade estatutária; 

o Favorecer a autoestima, a sensibilidade, iniciativa e a motivação, para que tenham atitudes 

no convívio social; 

o Promover autonomia garantia de direitos, inclusão social e melhoria da qualidade de vida 

dos usuários com Síndrome de Down e famílias, em consonância com a legislação que rege 

a política de assistência social e a política de atendimento à pessoa com deficiência; 

o Prestar atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos devidos na área da 

Assistência Social, visando o enfrentamento às situações de vulnerabilidade e de 

risco social e pessoal; 

• Promover ações intersetoriais para minimizar problemáticas no convívio e sobrecarga na 

tarefa do cuidar e resguardar a integridade física, psíquica e moral da pessoa com Síndrome 

de Down; 

• Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço. assegurando o direito à 



ASSOCIAÇÃO DO BEM COMUM 
AO DOWN DE JABOTICABAL 

Rua Juca Quito, 193— Centro CEP 14870-260 - Jaboticabai//SP - Fone: 3204 2500 

Registrado em Microfilme sob n° de ordem 20.788 em 04 de setembro de 1.997— C.N.P.J . 02.188.40810001-64 

convivência familiar e comunitária; 

o Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas 

públicas setoriais, atividades culturais e de lazer; 

o Promover o exercício da cidadania através da participação em espaços de controle social, 

conforme preconizado na Política Nacional de Assistência Social; 

o Garantir escuta e intervenções possíveis aos familiares e cuidadores em situações de 

desgaste e sobrecarga, dos que são os responsáveis diretos pelo cuidado dos usuários; 

o Sensibilizar a família da importância da manutenção do vínculo usuário- família, buscando 

maior participação da mesma na entidade; 

o Promover a participação na comunidade e o comprometimento com a vida coletiva; 

METODOLOGIA DO SERVIÇO 

O trabalho desenvolvido na área de assistência social pela ABC DOWN, tem como 

objetivo a luta em defesa dos direitos da pessoa com Síndrome de Down e sua respectiva frniiília. 

através de um trabalho continuado de atendimento, prevenção e fortalecimento de vínculos. 

O Serviço Social na entidade é responsável pelo atendimento e apoio social às famílias dos 

usuários atendidos. O serviço tem como objetivo trabalhar e desenvolver a humanização da 

rotina da entidade e tem como foco desenvolver atividades de acolhimento, entrevistas, vivências 

e oficinas sócio-educativas, visitas domiciliares, encaminhamentos, comemorações festivas, 

orientações e outras atividades que serão apresentadas em tal documento. 

O atendimento na entidade fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades. 

valores, crenças e identidades das famílias. O serviço deve garantir atendimento imediato e 

providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços 

socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a 

intervenção e restaurar o direito. 
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Estas atividades são realizadas da seguinte forma: 
A)-Acolhida: 

Finalidade: Este trabalho é realizado diariamente através da escuta qualificada e tem como 

principal objetivo conhecer as demandas existentes dos usuários e também dos familiares, suas 

necessidades, dificuldades e com isso construindo um vínculo com os mesmos. 

B)- Entrevista Inicial: 
Finalidade: Conhecer a família e seu contexto social através da coleta de dados para a 

identificação, seleção e avaliação das necessidades e demandas apresentadas pelos entrevistados. 

C) Acesso à documentação pessoal: 

Finalidade: Providenciar documentos pessoais, encaminhamentos para obter documentação e 

esclarecer dúvidas, tanto dos usuários quanto dos familiares. 

D)-Acompanhamento dos usuários/familiares: 

Finalidade: O objetivo é intervir constantemente nas ações que serão criadas e elaboradas para 
cada usuário e sua família. 

E)- Programa Inclusão para a independência: 

Finalidade: Tem como objetivo a possível inserção do jovem no mercado de trabalho para o 

direito á independência e autonomia e também que sejam reconhecidos e respeitados como 

cidadãos de direitos e deveres. 

F)- Visitas Domiciliares: 

Finalidade: As visitas domiciliares têm como objetivo conhecer as condições (residência, 

bairro, contexto familiar) em que vivem os familiares e apreender aspectos do cotidiano das suas 

relações para a intervenção necessária. A visita domiciliar é um dos instrumentos que 

potencializa as condições de conhecimento do cotidiano dos sujeitos, no seu ambiente de 

convivência familiar e comunitária. 

G)- Visitas nas escolas: 
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Finalidade: Através das visitas e contatos com as escolas, conhecer o ambiente escolar dos 

usuários e oferecer apoio aos professores que, além da tarefa de educar, também se desdobram 

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

II) Apoio á família na sua função protetiva: 

Finalidade: Acompanhamento familiar, incentivo ao reconhecimento da importância da família 

no desenvolvimento sócio familiar, incentivo à responsabilidade; 

1)- Grupo de Orientação e apoio aos pais: 
Finalidade: As reuniões de pais serão realizadas mensalmente e tem por objetivo informar e 

refletir questões acerca da Síndrome de Down e sua repercussão no meio familiar. Tem também 

como objetivo integrar os pais nas atividades e vida cotidiana de seu filho na entidade. O grupo 

ainda tem como foco, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, para assim 

trabalhar o enfrentamento de situações de violação de direitos e a proteção integral as famílias. 

Nos grupos são desenvolvidos temas diversos, assim como participação de palestrantes. 

J)- Acolhimento/Atendimento Psicossocial: 

Finalidade: Será realizado através de abordagens individuais e também grupais, utilizando de 

estratégias visando a participação ativa dos usuários e também das famílias. O objetivo é 

promover a convivência dos participantes, construção e fortalecimento de vínculos aíetivos. unia 

vez que as famílias também se constituem público alvo da entidade. 

K)- Documentação: 
Finalidade: Elaboração de projetos, relatórios, prontuários e documentação institucional. 

L)- Representação/Participação: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Jaboticabal-SP - COMCRIAJA, Conselho 

da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal da Saúde. 
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PROGRAMAS/OFICINAS DESENVOLVIDOS NA ENTIDADE: 

1)- Programa Bem -Vindos Bebês (Estímulação Essencial): 

Finalidade: Oferecer um ambiente acolhedor, humanizado, orientação e de apoio aos pais no 

momento do nascimento do bebê com Síndrome de Down. Este acolhimento é realizado por toda 

a equipe técnica multidisciplinar da entidade. 

Público Alvo: O a 4 anos de idade. 

2)- Programa de Promoção a Autonomia e independência: 

Finalidade: Serão realizados através de grupos socioeducativos e tem como objetivo 

desenvolver capacidades individuais, construir/fortalecer a autoestima, buscando o 

autoconhecimento e o exercício dos direitos e deveres, de modo a facilitar a inserção no coletivo. 

Este programa será desenvolvido pela Assistente Social, Psicóloga e Terapeuta Ocuapcional. 

Os grupos serão divididos por faixa etária e também de acordo com o desenvolvimento do 

usuário. 

Público Alvo: 30 anos a sem imites de idade. 

3)- Programa de Atividades de Vida Diária e Vida Prática: 

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

independência. Será realizado por meio de atividades que desenvolva capacidades adaptativas 

para a vida diária e prática; como alimentar-se, higiene pessoal, manuseio de tecnologia, 

habilidades sociais e a estimular a participação na vida comunitária e social e assim contribuir 

para a construção e desenvolvimento progressivo da autonomia dos usuarios. 

Estas atividades serão desenvolvidas semanalmente, pela profissional de Terapia Ocupacional, 

com o apoio dos demais profissionais da entidade. 

Público Alvo: Todos os usuarios. 
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4) Programa de atividades de Aprender e Agir: 

Finalidade: O principal objetivo das oficias é realizar atividades que visem o processo de 

aprendizagem, auxílio efetivo no desenvolvimento global, desenvolver habilidades, trabalhar a 

autonomia e independência, estimular a criatividade, e com isso proporcionando uma qualidade 

de vida e fazendo com que eles desenvolvam as atividades propostas em seus lares. 

As oficinas serão realizadas pela Terapeuta Ocupacional. 

- Oficina de Culinária: 

A oficina oportuniza o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades culinárias, como, 

confecção de bolachas, biscoitos, doces, patês, torradas, preparação do lanche. sucos e com isso 

trabalhando atividades de vida diária (AVD), a autonomia e independência do usuário. 

Público Alvo: 19 anos a sem imites de idade. 

- Oficina Comportamental: 

A oficina tem como objetivo desenvolver atividades que estimulam e desenvolve os aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais. Está oficina é realizada por meio de grupos pela profissional de 

Terapia Ocupacional. 

Público Alvo: 9 a 12 anos de idade. 

- Oficina de Criatividade: 

A oficina tem como objetivo desenvolver pintura, montagens, mosaicos, mistura de materiais, 

reciclagem. customizações de vestuários e tem como foco também trabalhar no grupo regras 

básicas de convívio, autonomia individual e social. O objetivo da oficina é também desenvolver 

habilidades de coordenação motora, conhecimento, autonomia e independência. 

Público Alvo: 30 a sem limites de idade. 

- Programa de atividades de Esporte: 

Atletismo - é um esporte composto por diversas modalidades classificadas em: corridas, saltos e 

lançamento e arremessos. O atletismo é desenvolvido semanalmente e realizado na Academia 

Saúde Total pelo Professor de Educação Física da Entidade. Cabe ressaltar que os usuários que 
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além de freqüentar e treinarem, participam de competições regionais. 

Público Alvo: 16 anos a sem limites de idade. 

Natação- é um esporte que ajuda a melhorar a qualidade de vida, além de trazer benefícios no 

que diz respeito ao corpo, mente e vida social. A natação é desenvolvida senianalmente e 

realizada na Academia Saúde Total pelo Professor de Educação Física da Entidade. 

Os usuários freqüentam e treinam semanalmente, além de participarem das competições 

regionais. Atualmente são realizadas por meio de duas turmas de idades distintas. 

Público Alvo: 12 anos a sem limites de idade. 

- Programa de atividades especiais: 

- Oficina de Aprendizagem: 

São atividades desenvolvidas por meio de Jogos como: tabuleiro, xadrez, dominó e dama: essa 

oficina permite ao usuário desenvolver atividades intelectuais e cognitivas, além de estimular 

noções de estratégia, raciocínio lógico, regras, atenção, concentração e motivação de forma 

lúdica. Essa oficina é realizada no espaço da própria entidade, com a frequência semanal por um 

Professor de Educação Física da Entidade. 

Público Alvo: 12 anos a sem limites de idades. 

- Oficina de Percussão: 

A oficina tem o objetivo de desenvolver e proporcionar aos usuários a vivência da cultura. música e 

ritmos. Tem como foco também trabalhar a inclusão sociocultural, através da prática da percussão 

musical. 

Público Alvo: 12 anos a sem limites de idades. 
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CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

7. Recursos Humanos (incluindo os profissionais da OSC) 

Ocupação Profissional Qtd. Grau 	de Carga Forma 	 de 
Escolaridade Horária 	/ Contratação 

Semanal  
Equipe de Educação Superior  
A 	 1 	 )() 1-- 	 ('1 T - -.------ 	 . 	 - . - - 

1 -.- 	 ..---- - 

Psicóloga 1 	Graduação 16 horas CLT 

Terapeuta Ocupacional 1 [Graduação 10 horas CLT 

Fisioterapeuta 1 Graduação 23 horas CLT 

'Fonoaudióloga 1 Graduação 23 horas 	CLT 

Psicopedagoga 1 Graduação 06 horas CLT 

Coordenadora 1 
Administrativa  

Graduação 15 horas CLT 

Diretora 1 Graduação 20 horas CLT 

Pedagoga 3 Graduação 20 horas CLT 

CLT Pedagoga 1 !Graduação 25 horas 

Educador Físico 1 Graduação 	06 horas CLT 

Oficineiro de Percussão 1 Graduação 	04 horas 

Equipe de Ensino Médio 

Cuidadora 	 2 

Equipe de Ensino Fundamental 

Auxiliar de Limpeza 	Ii 

Ensino 	Médio 20 horas 
Completo 

Ensino 	 40 horas 
Fundamental 
IncomiDieto 

CLI 

CLT 
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7.1 Estrutura Física 

Ambiente Físico Qtd. Capacidade Equipamentos Disponíveis 
de 
atendimento  

Recepção/ Sala 1 15 Sofás de Alvenaria 
Televisão de 	Led 
DVD 
Ventilador 

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

Sala 	Coordenadora 	de 1 02 Mesa de escritório 
adeira  Cadeira 

Computador 
Impressora 
Roteador 

Sala de aula 1 6 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
Carteiras 
Ventilador 
Material 	Pedagógico! 	Jogos 	e 
brinquedos: 

Sala de aula 1 9 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
Carteiras 
Ventilador 
Lousa 

Sala de aula 1 6 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
Carteiras 
Ventilador 
Lousa 

Sala de aula 1 9 Armários 
Mesa 
Cadeiras 
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Carteiras 
Ventilador 
Lousa 

Banheiro 	exclusivo 	para 1 1 Lavatório (Pia) 
Vaso sanitário; 

funcionários 

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

usuários 
Armário de alvenaria; 
Chuveiro 

Sala Fisioterapeuta 1 5 Mesa 
Cadeira 
Espelho 
Rampa/Escada 
Maca 
Bicicleta 
Bolas de pilates 
Armário ferro 
Arquivo ferro para prontuário 
Balança 
Oxigênio 
Brinquedos 
Ventilador 
Lavatório (pia) 

Sala Fonoaudióloga 1 03 Mesa 
Cadeira 
Armário de ferro 
Jogos/brinquedos 
Ventilador 
Espelho 
Lavatório (pia) 

Sala 	Assistente 	Social! 1 3 Mesa 

Psicóloga! 	Terapeuta Cadeira 
Armário de ferro 

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

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

Cozinha 1 O Pia 
Mesa de mármore 
Cadeiras 
Fogão 
Geladeira 
Freezer 
Armário de ferro 
Armário de alvenaria 
Ventilador 
Batedeira 
Liquidificador 
Forno micro-ondas 
Utensílios: 	vasilhas 	de 	plástico. 
copos, talheres, assadeiras, etc. 

Refeitório 1 40 Mesas 
Cadeiras 
Ventiladores 
Bebedouro de água 
Máquina de lavar 

Padaria Industrial 1 5 Mesa 
Geladeira 
Forno Industrial 
Pia 
Liquidificador 
Utensílios 
Alimentos não perecíveis 

Espaço Informática 1 4 Bancada 
Computadores 
Armário de livros 
Armário de jogos/brinquedos 
Ventilador 

Área Externa 1 50 Horta (mini) 
Parquinho 	(escorregador, 
gangorra, balanço) 
Ducha 
Quartinho 
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Quartinho! almoxarifado 1 O Mesas 
Cadeiras 
Freezers 
Máquina de crepe 
Máquina (churrasco grego) 

METAS DE ATENDIMENTO 

N° Metas Formas de Aferição Prazo/ 
Medição 

01 Cumprir 	as 	metas 	de 	caráter Através da relação nominal e 01/01/2019 	a 
funcional e útil à vida cotidiana dos relatório circunstanciado mensal. 31/12/2019 
usuários.  

02 Garantir 	um 	espaço 	de 	troca 	de Através de reuniões e encontros 01/01/2019 	a 
saberes 	e 	acolhimento 	a usuários, de pais. 31/12/2019 
famílias 	através 	das 	oficinas, 
atividades 	lúdicas, 	e 	grupos 
socioeducativos. 

3 Realizar/ cumprir os atendimentos Através 	do 	relatório 01/01/2019 	a 
individuais, grupais aos usuários. circunstanciado 	mensal 	e 31/12/2019 

evolução de prontuário.  
4 Realizar/ 	cumprir 	as 	atividades 	e Através 	do 	relatório 01/01/2019 a 
- ações coletivas com os familiares. circunstanciado mensal. 31/12/2019 
4 Promover a auto 	representação 	e Através 	do 	relatório 01/01/2019  a 

fomentar 	o 	interesse 	pela circunstanciado 	mensal 	e 31/12/2019 
participação 	cidadã 	e 	pelo participação 	dos 	usuários 	e 
reconhecimento de si quanto sujeitos familiares 	em 	fóruns, 

- de direitos. conferencias, etc. 
5 Cumprir 	o 	Plano 	Individual 	de Através 	do 	Prontuário 01/01/2019 a 

Atendimento - PIA. Individual do usuário. 31 / 12/20 1 9 

6 Cumprir 	as 	Plano 	de Através 	do 	Prontuário Semestral 
Desenvolvimento Individual - PDI e Individual do usuário; 

- Avaliações Qualitativas.  
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EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

META 01 

Atividades Periodicidade Resultado Esperado 
Planejamento/Organização das atividades Contínuo Definir 	estratégias 	para 	a 

organização, 	usuários 	e 
profissionais, com o objetk o 
de atuar na defesa e garantia 
de 	direito 	dos 	usuários 	e 
familiares; 

Elaboração de relatórios De 	acordo Promover ao usuário o acesso 
com 	a aos 	serviços 	ou 	benefícios 	de 
necessidade outros 	setores. 	garantindo 	o 

retorno 	da 	informação 	e 
garantindo seus direitos; 

Evolução de prontuários Diário Registrar o desenvolvimento, 
a 	evolução 	dos 	usuários 	e 
assim 	garantir 	um 	histórico 
do mesmo na entidude: 

Articulação! Encaminhamentos para a rede Sempre 	que Promover a Defesa e Garantia de 
sócio assistencial e outras políticas públicas necessário Direitos 	do 	usuário 	com 

Síndrome 	de 	Down 	e 	seus 
familiares, 	conforme finalidade 
estatutária; 

Plano Individual de Atendimento - PIA Anual Promover o atendimento devido 
de acordo com o perfil cognitivo 
de cada usuário; 

Avaliações Qualitativas Semestral Avaliar a evolução individual 
de cada usuário e verificar se 
as 	metas 	propostas 	pelos 
profissionais 	foram 
concretizadas de acordo com 
a individualidade de cada um; 

Reuniões de equipe técnica e coordenação Semanal Discutir os casos com toda a 
equipe, 	para 	garantir 	uma 
intervenção 	individual 	e 
qualificada: 

Participação 	em 	cursos, 	palestras 	e Sempre 	que Promover 	ao 	profissional 
capacitações. possível qualificação para lidar com as 

diferentes 	demandas 
apresentas 	na 	entidade 	e 
oferecer 	um 	crescimento 
pessoal e profissional: 
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Acolhimento/ 	Acompanhamento 	e Diário Promover 	ao 	usuário 	a 
Atendimento Individual e Grupal possibilidade 	dele 	poder 

exercer 	sua 	defesa, 	sua 
autonomia 	e 	com 	isso 
estimular 	 suas 
potencialidades 	e 	também 
habilidades: 

Programa de Convivência e Autonomia 
( 

Semanal Desenvolver 	e 	promover 	a 
Grupo socioeducativo- de acordo com a faixa habilitação e reabilitação dos 
etária e fase de desenvolvimento) usuários que está previsto na 

Política de Assistência Social; 

Visita Domiciliar Sempre 	que Conhecer 	o 	território 	do 
necessário usuário, 	levantai 	dados. 

registrar 	o 	caso, 	intervir 	de 
acordo 	com 	a demanda e 
buscar estratégias para o caso; 

Esporte/ cultura e lazer Semanalmente Promover e garantir o acesso 
de 	diferentes 	formas 	de 
culturas 	e 	proporcionar 	o 
convívio social e comunitário; 

Oficina (Aprender e Agir) Semanalmente Promover 	a 	autonomia, 
independência 	e 	o 
reconhecimento 	das 
potencialidades da pessoa com 
Síndrome de Do 	ii. 

Orientação aos familiares Contínuo Promover o acolhimento, escuta, 
orientação 	e 	intervenção, 	com 
isso 	fortalecer 	os 	vínculos 
familiares 	e 	estreitamento 	da 
família na entidade; 

Encaminhamento 	para 	programas 	de Sempre 	que Promover o aceso aos direitos 
transferência de renda necessário dos usuários de acordo com a 

Política de Assistência; 

Reuniões! Encontros com as famílias para a Bimestral Prevenir 	agravos 	que 	possam 
discussão de temas de seu interesse, visando desencadear 	fragilidade 	nos 
fortalecimento da função protetiva; vínculos 	familiares 	e 	sociais 	e 

proporcionar 	no 	grupo 	a 
convivência 	familiar 	e 
comunitária; 

Reunião de Diretoria Mensal Promover, 	garantir 	a 
qualidade do serviço prestado 
e 	discutir 	a 	stistentahilidade. 
campanhas 	financeiras 	e 
parcerias 	para 	melhorias 	e 
continuidade 	do 	serviço 
prestado; 
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Reunião com funcionários 	 Quinzenal 	Discutir, avaliar, planejar e 
executar ações que venham a 
garantir o bom funcionamento 
do serviço; 

Jaboticabal, 23 de novembro de 2018. 

/ 	!1) - 

Tha1 Bege 

.ssistente Social 

CRESS. 49.200 

tonio Luiz Fieno 

Presidente 
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