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Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
; Projeto: .APAE VTVA

Período: Abril /2022

! Repasse 
mensal

RS 3.828.00 Três mil oitocentos e vinte oito reais

Ofertar serviço de proteção social especial de média complexidade para pessoas com 
Jeáfcíência e suas feroíBas. atendendo 60 (sessenta) pessoas com def*ciência e suas famílias.
7 ser-::: i-r. ifizz  := rro v :  0 . z :rz. : f::: i  = a-elhcriz. :z
qualidade de viiz das pessoas cora deficiência, en: situação de dependência, que necessitam de 
cuidados permanentes ou temporários

Ações;
* As ações desenvolvidas no serviço áe Proteção Social Espeasá paia pessoas com- 

deficiência e soas famílias são de: Acolhida, escuta, estudo social, diagnóstico 
stKnoecoBÔnrico. informação, comunicação e defesa de direitos: articulação com os ' 
serviços de políticas públicas setoriais: articulação da rede de serviços 
socioassístencisis. orientação e encaminhamentos.

* Acompanhar as ações desenvolvidas com os usuários e seus íamíliares.

!
* Vivendar experiências que conírífeiaro para a construção ãs projetos radividuals e ; 

coletivos, desenvolvimento da autoestijia. autonomia, inserção e sustentábifídade

* Realização áe 05 vissas domiciliares e contatos via telefone, para obter subsídios 

quanto ao perfil do usuário e investigar casos de negligência familiar, violência.

* Encaminhamento ao CRAS e CREAS. estudo áe caso e articulação mteimsfíiiickjoal . 

com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos

Meias:
Garanti- o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços áe políticas 
púbíicts setoriss. \

\
Pmmorsr apoio às lamniss na tareta áe cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de cabamo e *  
utilizando meios de comunicar e cuidar que visem ã autonomia dos envolvidos e não somente
cuidados de manutenção

Possibilitar aos usuários e familiares, experiências que contribuam paia a construção de projetos 
individuais e coletivos, desenvolvimento da antoestíma. autonomia, inserção e sustentabilidade

Trabalhar questões sociais, de relacionamento interpessoal, de convivência, antoestíma através 
dos gnipos de oficinas.
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Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
' Projeto: APAE VIVA

Período: Abril /2022

I Repasse 
mensa5

RS 3.828.00 Três mil oitocentos e vinte oito reais

Objeto: Ofertar serviço de proteção social especial de média complexidade para pessoas com
deficiência e soas fenf-ãs. atendendo 60 (sessenta) pessoas com deficiência e soas famílias.

• O serviço tem a finalidade de promover a aetososjía. s incfcsão social e a m etais áa 
qualidade ãe vida 'Ias pesscas com deficiência em situação de dependência, que necessitam de 
cuidados permanentes ou temporários

As ações desenvolvidas no serviço de Proteção Social Especial paia pessoas com 
deficiência e suas famíBas são se: ÀeoIMds- escuta, estudo social, diagnóstico 
5GCÍoecoBOTDÍco. ínfòniiação- coroanâcação e defesa de dkeitos: articulação coro os 
serviços de políticas públicas setoriais: articulação da rede de serviços 
SGckrassètendais. orientação e encaminhamentos.

A companhar as ações desenvolvtzas cont os usuários e seus familiares.

Viveaciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da antoesfima. autonomia, inserção e sostentabílíáade

firsfizrção de 05 visitas domiciliares e contatos via telefone, para obter subsídios 

quamo ao perfil do usuário e investigar casos de negligência familiar. violência.

Encaminhamento ao CRAS e CREAS, estudo de caso e rrriculaçãc ÍHteriustimríocal 

com os demais órcãos áo Sistema de Garantia de Direitos

Metas:
Garantir c acesso a benefícios- prossamas de transferência de renda e serviços de políticas
públicas ssmnsis- \

Promover apoio ás famílias na tarefa de cuidar, áímíniinKk) a sua sobrecarga de trabalho e" 
utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente 
cuidados de manutenção

Possibilitar aos usuários e familiares, experiências que contribuam para a construção de projetos 
individuais e coletivos, desenvolvimento da antoestima. autonomia, inserção e sustentabílidade

Trabalhar questões sociais, de relacionamento interpessoal, de convivência, antoestima através
dos grupos de oficinas.
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; Maior mísração. 

. sociabilidade e 

fortalecimento

META (CONFORME CUMPRIMENTO DA
PLANO DE TRABALHO) META (SflM/NÃO/%)

MEIOS DE 
AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO

de vmcuíos 

familiares com a 

. realização 

atividades.

:: Acesso a 

serviços

sock*assisteneiai 

s e das políticas 

j públicas 

setoriais- 

conforme 

i necessidades.

. Promoção da autonomia, a 
inclusão social e a melhoria 
da qualidade de vida da 
pessoa com deficiência e

100% d as famílias tiveram 
sessse s ínfbrmsção.

Foider e vícecs 
informativos 
publicados na página 
oficial da Instituição,

Fcíha n' í Whattapp.
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(
Possibilitar o acesso a 

í benefícios- programas de 
transfèrêsda de renda e 
serviços de políticas públicas 
setoriais-

Prevenção 100% dos 

agravos de viciaçãc de

direitos e  m m pknento de 

vínculos familiares.

Reistóncs e  piano de 
atendimento individual.

Promover apoio às 
j famílias na tarefa de

cuiasr. diminuindo a sus

100% d2sfamSas 

atendidas na APAE

Acompanhamento e 
registro no Plano 
Indivícfeisl FarnSar.

Rfidoçãodos 
agravos 
decorrentes de 
situações 

; violadoras de 
direinrs

scòr&carga de trabaiho e 
utífzando meios de 

j comunicar e cuidar que 
visem è autonomia dos 
envolvidos e não somente 
cuidados de manutenção

Mnnmização ias 
fraãlidades

Desenvolvimen: 
o ás. auíoesmas. 
autonomia e 
inclusão sodal

PossFtrilísr aos usuários e 
familiares, experiências que 
contribuam rara a construção 
da azíkmomiz e inclusão 
sociri na çaroanidade em que 
estão insendos.

80% ca participação dos 

usuários nas oficinas de 

laekondo, nona. educação 

ambiental e ariessnato.

Registre de x te s  e 
vídeos.

C &

| Autor do 
projete

Leüa Aparecida de Souza

Cargo: Assistente Social- CRESS 58301
CPF:
Data: 25 de maio de 2022
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Em abril foram trabalhados oficina arte na sacola sustentável-proporcionando através da

pintura momentos de prazer, trazendo para os assistidos habilidades e concentração. Além da 

arte na sacola, foram trabalhadas as oficinas mãos na massa, nota fiscal paulista, tampinha 
legal e Artesanato.

Foram proporcionados aos assistidos a participação no campeonato regional de futebol na 

cidade de Aparecida para pessoas com deficiência.

Trabalhamos oficinas para mercado de trabalho, sobre disciplina e respeito, além de direitos e 
jnciüsãc, nc mês de abri: dois usuários formam inserido no mercado de trabalho no mercado 

jvlaná- Estufa II.

Cartaz de condentização sobre o autismo/ Dia do índio
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