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PLANO DE TRABALHO
I. Identificação da Organização da Sociedade Civil ( OSC).
1. Dados da Pessoa Jurídica Mantenedora

Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva- APAE
CNPJ: 47.079.827/0001-04
CEP: 15800-000
Município: Catanduva
Telefones: 17-3531-9777
Email: apaecat@apaecat.com.br
Drads de Referencia: São Jose do Rio Preto
2. Identificação do responsável legal

Nome: Nelson Bassanetti
RG: 3.603.689-4
CPF: 041.467.008-68
Formação: Bancário Aposentado
Endereço: Rua Floreal, 321 – Agudo Romão
CEP: 15.802-145
Município: Catanduva
Telefones: 17- 3531-9772
Email pessoal: nelsonbassanetti@skynew.com.br
Email institucional: diretoria@apaecat.org.br
3. Responsável Técnico do Serviço

Nome: Katia Natalia Rissi
RG: 41.583.125-8
CPF: 362.116.248-83
Formação: Serviço Social
Endereço: Siqueira Campos, 526 - Centro
CEP:15.960-000
Município: Ariranha
Telefones: (17) 99743-1263
Email pessoal: katia_rissi@hotmail.com
Email Instituicional:apaecat@apaecat.com.br
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4. Apresentação da OSC:

A APAE Catanduva é uma Organização da Sociedade civil que visa promover e articular
ações de defesa de direitos, prevenção, prestação de serviços de qualidade, apoio à família
direcionado à melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência, e pessoas em
situação de vulnerabilidade social, visando a inclusão na sociedade e exercício pleno da
cidadania.
Atualmente presta atendimento especializado a cerca de 350 usuários, incluindo Catanduva e
15 cidades da região, que são encaminhados para APAE através da rede socioassistencial, sem
limite de faixa etária.
Conta com uma equipe multidisciplinar que atua na habilitação e reabilitação de pessoas com
deficiência .
VISÃO
Ser excelência e referência no país na defesa de direitos e prestação de serviços,
atuando como movimento de pais e amigos de pessoas com deficiência.

FILOSOFIA
Inclusiva / Transformadora

VALORES


A Pessoa com deficiência é a razão de ser da instituição, sendo prioridade nas
decisões.



Inovação, pioneirismo, motivação, planejamento e educação continuada da equipe são
indispensáveis para o processo contínuo de desenvolvimento e crescimento da APAE.



Empoderamento de usuários e famílias.



Busca da excelência.



Inclusão social.



Busca de autossustentação.



Trabalho em parceria.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO


Defesa de direitos



Prevenção de deficiências
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Educação



Educação Profissional



Saúde



Assistência Social



Apoio à família



Lazer, esporte e cultura



Capacitação e aperfeiçoamento técnico-profissional



Desenvolvimento de tecnologia

5. Detalhamento do Serviço:
a) Usuários: Pessoas com deficiência
b) Faixa Etária: Acima de 30 anos.
c) Período de Funcionamento: De segunda á sexta-feira das 7h00 ás 16h30
d)Capacidade de atendimento de acordo com espaço físico e Recursos Humanos para
atendimento considerado o objeto: 65
e)Previsão de pessoas atendidas:55
f) Local dos Atendimentos: Avenida Comendador Antonio Stocco, Nº 900, Parque Joaquim

Lopes Catanduva/SP
III Descrição do Serviço
1. Titulo do Serviço

Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade: Serviço Especializado para
Deficientes, Idosos e Famílias - SEDIF

2. Identificação do Serviço

As ações serão pautadas por atividades coletivas e individuais, na perspectiva socioeducativa e de
convivência que permeará o atendimento, garantindo o acesso a atividades lúdicas, ocupacionais,
recreativas, culturais, esportivas, oficinas, inclusão digital e habilidades básicas.
As necessidades e, consequentemente os apoios nas situações de dependência, devem considerar
duas dimensões: - Básica: diz respeito a apoios nas tarefas dos autos cuidados, como arrumar-se,
vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outros; e - Instrumental: diz respeito aos
apoios para as atividades importantes para o desenvolvimento pessoal e social da pessoa com
deficiência, como levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a integração e a
participação do indivíduo do seu entorno, em grupos sociais, incentivo ao associativismo, dentre
outros apoios.
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3. Descrição da ação/serviço a ser qualificado:

Alinhado a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais através do Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias, o SEDIF prevê condições e
formas de acesso ao usuário, provendo a segurança, o desenvolvimento de autonomia individual e
social. Relacionam-se com tarefas como fazer refeições, limpar a residência, manter
compromissos sociais, usar meio de transporte, comunicar-se, cuidar da própria saúde e manter a
sua integridade e segurança. Na avaliação da situação de dependência deve ser considerada a
interação da pessoa com deficiência nos distintos meios onde ela está inserida, incluindo o seu
domicílio a relação com a família (de origem, família ampliada e família estendida) e sua
participação nos distintos ambientes, como projetos, trabalho e comunidade em geral.
Para tanto, deve-se avaliar o nível de dependência vivenciado pela pessoa e os suportes e apoios
necessários, inclusive ajudas técnicas e os ofertados por outras pessoas, para sua autonomia no
cotidiano. O perfil das demandas; os tipos de necessidades; os apoios requeridos; a frequência em
horas, dias ou semanas em que se manifestam estas necessidades; as áreas requeridas e, se o apoio
requerido se refere à presença de outra pessoa, como cuidadores e/ou ajudas técnicas, são
indicadores que determinam o nível de dependência. Nas ações coletivas através das atividades
socioeducativas, os grupos deverão ser formados respeitando-se a faixa etária e o grau de
dependência dos usuários atendidos por este serviço.

4. Objetivos
a) Objetivo Geral:

Prestar assistência em período parcial promovendo a habilitação às pessoas com
deficiência que necessitem de atendimento especializado, articulando outras políticas
sociais com fins de inclusão a vida comunitária, proporcionando a manutenção de suas
capacidades físicas, sociais e intelectuais, garantindo-lhes uma melhor qualidade de vida
como cidadão.

b) Objetivos específicos:

 Melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários de maior
comprometimento;
 Propiciar ao usuário um atendimento adequado ás suas necessidades específicas;
 Prevenir a aparição da falta de autonomia;
 Apoiar a integração e participação social;
 Facilitar o acesso aos recursos comunitários;
 Dar suporte as famílias da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla;
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 Desenvolver integralmente usuários em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social;
 Disponibilizar atividades que promovam o bem estar físico psicológico e social;
 Ampliar as potencialidades laborais e a independência nas atividades de vida diária e
prática;
 Minimizar os riscos de vulnerabilidade social
5. Justificativa

O SEDIF, implantado com Base na Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais
surge da necessidade de prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social. Serão atendidas pessoas com deficiência com
algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais
como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e
preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de
estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que
agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.
A pessoa com deficiência tem potencialidades e dificuldades como qualquer outra. Políticas
sociais adequadas consistem em reforçar e favorecer o desenvolvimento dessas
potencialidades e proporcionar o apoio necessário às dificuldades.
6. Meta

A meta para atendimento neste serviço no ano de 2017 será de 65 usuários. Os mesmo serão
atendidos através de atividades sócio educativas, de diversas oficinas como: artesanato, música,
culinária, teatro, dança, jardinagem, lazer, etc. A renda sócio econômica da população a ser
atendida vai de baixa inferior a media superior; 60% das famílias atendidas tem em seu quadro
familiar 04 membros entre genitores, usuário e irmão, a sua maioria residem em casa própria e ou
beneficiadas pelo programa Minha casa Minha vida.

7. Metodologia:

Serão realizadas neste serviço atividades avaliadas e descritas em plano de acompanhamento para
melhor atender as necessidades de cada usuário todas atividades destacadas terão a analise de
profissionais técnicos nas áreas de psicologia, terapia ocupacional para garantir atendimento de
qualidade e viável as necessidades de cada usuários, analisando suas dificuldades e possibilidades.
 Ações sócio- educativas , recreativas, de cuidados de alimentação, saúde e higiene e/ou de
socialização;
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Brincadeiras dirigidas; Palestras educativas, ex: cuidados pessoais, direitos e
deveres, temas relacionados a amizade, valores sociais, discriminação, doenças,
sexualidade etc;

Dinâmicas de convivencia


Apoio sócio familiar e orientação;



Fornecimento de 01 refeição diária e 01 lanche;


Intercambio com rede sócio assistencial para troca de experiências dos casos
atendidos;

Oficinas Diversas- artesanato, musica, dança relaxamento, culinária, jardinagem,
horta etc;


Atividades de Lazer, Piscina, quadra, parques etc;


Atividades externas através visitas a comunidade: CRAS, Sorveteria, Lanchonete,
Shopping, Zoológico, etc;

Reuniões de equipe para Planejamento uma vez ao mês. Serão planejadas ações do
mês seguinte, discussão dos casos com equipe técnica, e avaliação dos trabalhos realizados;

Semanalmente haverá reuniões com equipe de apoio para orientações e demais
casos que necessitarem;

Reunião com familiares para avaliação e orientações semestrais e reunião mensal
para orientações gerais quando necessária;

Apresentação do registro de atividades desenvolvidas no serviço pela Equipe
Técnica e dos educadores mensalmente, assim como as respectivas avaliações;

Discussão com rede sócio assistencial sobre casos encaminhados e acompanhados
pelo serviço, estudos de casos no CREAS sempre que necessário;

Troca de experiência com outras APAES e outros serviços de proteção de nosso
município;

Atendimento semanal com atividades que gerem desenvolvimento de habilidades
básicas e de Gestão a pessoa com deficiência com algum grau de dependência;

Conhecimento e utilização dos equipamentos do seu território: Igreja, Centros
Comunitários, Quadra de Esporte, etc;


Orientação quanto à sexualidade; Direitos Humanos;
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Apoio de Tecnologia Assistiva sempre que necessário, após avaliação técnica.

8. Impacto Social Esperado
INDICADORES
 Acessos aos direitos socioassistenciais;
 Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional;
 Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de
cuidados a pessoas com dependência;
 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;
 Melhoria da qualidade de vida familiar;
 Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;
 Proteção social e cuidados individuais familiares voltados ao desenvolvimento de
autonomias.
INSTRUMENTAIS
 Documentação;
 Entrevista;
 Visita domiciliar;
 Observação;
 Diálogo;
 Reunião;
 Encaminhamento;
 Relatório de atividades
9. Fases da Execução:

Mês Referência

1º

2º

3º

4º 5º

6º

7º 8º

9° 10º 11º 12º 13º

Assinatura do Termo de Parceria X
Recebimento
do
Recurso
Financeiro
Pagamento
do
Recurso
Humanos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prestação de Contas Mensal
Prestação de Contas Final
10. Prazo de Execução:
12 ( meses)

X
X
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11. Recursos Humanos:
Quantidade Cargo/ função

Carga Horária

Vínculo com a Entidade

1

Assistente Social

25 HS

CLT

1

Psicóloga

07HS30m

CLT

1

Recreacionista

44 HS

CLT

1

Faxineira

22 HS

CLT

3

Pedagoga

44 HS

CLT

12. Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria:
Recursos
Quantidade Humanos/Custeio
1
R.H.
1
R.H.
-

Alimentação
Manutenção Predial

-

Material Didático

-

Material Limpeza
-

Especificações
Assistente Social
Faxineira
Arroz, Feijão,Legumes,
Carne, frutas, sucos
Pequenos reparos
elétricos, pinturas,
marcenaria e serralheria
Papel Sulfite, EVA,tinta
latex, bisnaga colorida,
tinta spray, fita crepe ,
fita adesiva, bexiga
Material Artesanal:
Renda, Retalhos,linha ,
barbante,isopor,
pedraria,botôes
Bucha de cozinha,
Detergente,
Desinfetante,
guardanapo de papel e
pano, pano de chão

Bola de Basquete,
Material Esportivo
Bastão, Bambolê
Total...................................................................

Valor
1.600,00
1.000,00
2.000,00
937,44

500,00

300,00

300,00
6.637,44
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13. Cronograma de Desembolso:

PROJETO ESTADUAL - VALOR TOTAL R$ 66.374,40

Mês Referência

Valor Mensal

Mês Referência

Valor Mensal

1º
6.637,44

2º
6.637,44

3º

4º

5º

6º

6.637,44

6.637,44

6.637,44

16.593,60

7º

TOTAL

16.593,60

66.374,40

Catanduva, 10 de Novembro de 2017.

