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Plano de Ação para 2017
Serviço de Acolhimento Institucional- Para Adultos e Familias
ALBERGUE NOTURNO “NAIR SIMONI PANCIERA”

1- Identificação Institucional
Nome da Entidade: Associação Espírita “Vinha de Jesus”
CNPJ: 46.402.160/0001-68
Registro no CNAS: 203.477/76 – 70 de 05/07/1976
Unidade I: Albergue Noturno “Nair Simoni Panciera”
Endereço: Avenida Paulista, 400
Bairro: Jardim Centenário Município: Mogi Guaçu
CEP: 13.845-222 Tel.(19) 3861-0836
E-mail:vinhadejesus49@yahoo.com.br
Dias e horários de funcionamento: 24 horas ininterruptas
Segmento atendido:Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como
espaço de moradia e/ou sobrevivência.
Nível de Proteção:Serviço da Proteção Social Especial – Alta Complexidade

2- Dados do Representante Legal:
Nome: José Roberto Panciera
RG: 4.938.368-1
CPF: 05.608.668-91
Endereço: Rua Itatiba, 234 Jardim Planalto Verde – Mogi Guaçu SP
Formação:Superior Completo
E-mail: tomepanciera@terra.com.br
Período do Mandato: 09/07/2014 a 09/07/2017
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3- Dados do responsável técnico:
Nome: Davi Lussezano de Carvalho
Endereço:Rua santo andre 227 vila leila Mogi Guaçu sp.
RG: 33.647.165.08
CPF: 288.713.638-09
Formação: Superior Completo – Assistente Social CRESS SP 43.445
Correio electrónico:carvalho732@hotmail.com
4 – Finalidades Estatutárias:
A Associação Espírita “Vinha de Jesus” é uma associação civil, assistencial,
religiosa,cultural beneficente e filantropica com personalidade jurídica e que tem como seus
objetivos;
-Prestar gratuitamente amparo e proteção integral às crianças, adolescentes, migrantes,
idosos, indigentes, famílias carentes, com o objetivo de sua promoção humana, social e espiritual.
5- Objetivo da Entidade:
A Associação Espírita “Vinha de Jesus” através do Albergue Noturno “Nair Simoni
Panciera” desenvolve ações direcionadas ao acolhimento provisório e proteção integral a pessoas
com vínculos familiares rompidos, ou fragilizados, em situação de rua e desabrigo por abandono,
migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento.

6- Origem dos Recursos
As atividades assistenciais são realizadas com recursos oriundos de mensalidades de
associados, campanhas e eventos como almoços e outras arrecadações de gêneros alimentícios,
roupas e outros tipos de doações e especialmente com recursos provenientes do repasse da
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, conforme contratos estabelecidos através da secretaria
Municipal de Assistência Social.
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7 – Articulações com CRAS ou CREAS
Serviço referenciado ao CREAS do Município de Mogi Guaçu, e localizado na região do
Cras norte.
8- Infraestrutura: Imóvel próprio com localização de fácil acesso.
8.1 – Situação do Imóvel
✓ 02 Dormitórios Masculino com sanitário e chuveiro com 20 vagas;
✓ 01 Dormitório Feminino com sanitário e chuveiro com 10 vagas;
✓ 01 Dormitório individual com sanitário e chuveiro para atendimento a casos especiais;
✓ 01 Dormitório com sanitário com 4 vagas;
✓ 01 Refeitório;
✓ 01 Cozinha com dispensa para alimento seco;
✓ 01 Dispensa com Freezers e geladeiras para perecíveis;
✓ 01 Rouparia;
✓ 01 Sala de recepção;
✓ 01 Sala de Alfabetização de Adultos;
✓ 01 Lavanderia;
✓ 01 Laboratório de informática;
✓ 01 Sala para atividades em grupo/reuniões;
✓ 01 Sala de ferramentas;
✓ 01 Sala para armazenamento de doações;
✓ 01 Sala para armazenamento de equipamentos e propaganda para festas e eventos.
9 - Serviço a ser desenvolvido pela Entidade: Serviço de Acolhimento Institucional
Para Adultos e Famílias.
Mogi Guaçu, 12 de Agosto de 2016.
_________________________________
José Roberto Panciera
PRESIDENTE
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Serviço de Acolhimento Institucional Para Adultos e Familias
1 – Diagnóstico da Realidade
A população em situação de rua pode ser definida como um grupo populacional
heterogêneo que tem em comum a pobreza, vínculos familiares rompidos ou interrompidos,
sem moradia convencional ouregular, tendo a rua comoespaço de sustento.
O Município de Mogi Guaçu possui hoje Pessoas e Famílias em situação de rua, que se
encontram espalhadas em praças, construções inacabadas, pontes e outros logradouros
públicos. Destas pessoas em situação de rua, a grande parte tem família no município e estão
na rua devido a problemas com álcool e drogas (SPA), ou mesmo por opção,e outra parte são
de Pessoas que estãoem trânsito percorrendo de uma cidade a outra “Os chamados
trecheiros”.
Diantedesse quadro, a Associação Espírita Vinha de Jesus, se propõe a desenvolver um
serviço que vise mudar essa realidade, promovendo aconstrução conjunta com os usuários e
em parceria com as demais políticas públicas do Município, cabendo a nos como instituição dar
a estes usuários elementos que possamfacilitar o processo de saída das ruas, com dignidade e
respeito, baseados nos princípios:
I - Promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;
II - Respeito à dignidade do ser humano, sujeito de direitos civis, políticos, sociais,
econômicos e culturais;
III - Direito ao usufruto, permanência, acolhida e inserção na cidade;
IV - Não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social,
nacionalidade, atuação profissional, religião, faixa etária e situação migratória;
V - Supressão de todo e qualquer ato violento e ação vexatória, inclusive os estigmas
negativos e preconceitos sociais em relação à população em situação de rua.
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2 – Resultados esperados
- Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial;
- Contribuir para a construção de novos projetos de vida;
- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária;
-Redução da presença de pessoas em situação de rua e abandono.
3 – Objetivo Geral:
Acolher e garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de rua,
promovendo a reinserção social, e acesso aos serviços das políticas publicas setoriais e ao
sistema de garantia de direitos.

Objetivos Específicos

Ações / Atividades

1.Proteger os usúarios
preservando
suas
condições de autonomia 1.1 Grupos de apoio
e independencia

Responsáveis

1.1 Assistente Social

2.1 Providenciar
2.Preparar os usúarios para
documentos
2.1 Assistente Social
a auto-sustentação
2.2 Encaminhar para o
mercado de trabalho
3.Promover
restabelecimento
vinculos familiar
comunitario

o
de 3.1 Visitas familiares;
e/ou
3.2 Orientações individuais

4.Promover o ascesso à
rede de políticas públicas

3.1 Assistente Social

4.1 Inserir
à
rede
sociassistencial e à 4.1 Assistente Social
programas
de
transferência de renda
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1.1 Duas vezes por
semana

2.1 Sempre que
necessario

3.1 Sempre que
necessario

4.1 Sempre que
necessario
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4- Quadro de resultados
Produtos Esperados
Objetivos Específicos
Qualitativos
1-Proteger
os
usúarios preservando
suas condições de
autonomia
e
independencia

Usuários
independentes e
autonomos

2-Preparar
os
usuários param a
auto-sustentação

Usuários
recolocados no
mercado de trablho

3-Promover o

restabelecimento de
Vinculos familiares e/
ou comunitario

Meios de
Verificação

Quantitativos

10% De usuários
inseridos no
mercado de trabalho

5% Dos usuários
com mudança de
estilo de vida

Usúarios reinseridos

5% Independentes

No grupo familiar

ou/ inseridos na

Período de
Verificação

Contrareferência

Mensal

Contrareferencia

Mensal

Através de visitas e
Mensal
Contrareferência
e/ou comunitario

Comunidade

Usuários inseridos

10% De usúarios

Nos programas de

Garantidos em algum

4-Promover o acesso à rede de
Transferência de
políticas públicas

Programa assistencial Contrareferência

Mensal

Renda e políticas
Públicas

5 – Público-alvo, Capacidade de Atendimento e Metas
a)

Público-alvo: Pessoas adultas e famílias em situação de rua.

b)

Capacidade de atendimento: 60 pessoas diariamente.

c)

Meta de atendimento: 60 pessoas diariamente.

d)

Perfil da população atendida: Pessoas adultas e famílias em situação de rua.

e)

Abrangência Territorial: Município de Mogi Guaçu.
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f)

Critério para seleção das pessoas atendidas: Estar em situação de rua, portar

documento ou boletim de ocorrência.
6 – Metodologia
Através da proteção que disponibilizamos com a acolhida, e fornecimento de insumos,
como; alimentação roupas passagens pernoite entre outros. Garantimos e preservamos nossos
usúarios, dando dignidade e ofertando através de nossos grupos de apoio elementos que
dispertem sua condição de sujeitos munidos de direitos e deveres, promovendo assim o
interesse em construir sua autonomia e independência.
A preparação para a autossustentação, de forma pratica se efetiva inicialmente quando
viabilizamos e orientamos na retirada de documentos pessoais, encaminhamentos ao mercado
de trabalho, na elaboração de curriculuns e em alguns casos inserimos á programas sociais,
através da rede socioassistencial do Municipio.
A questão do pertencimento, tendo em vista que muitos de nossos atendidos por estarem
em situação de rua por muito tempo perdem este sentido,e através de nossos atendimentos
individualizados e a participação dos grupos de apoio, tentamos resgatar vinculos comunitarios
e familiares rompidos, e a marginalização existente a este público se torna um dificultador ao
ascesso às politicas públicas que são de direitos adquiridos por leis, sendo assim quando
possivel inserimos aos serviços de nosso Municipio, tendo por objetivo resgatar um possivél
convivio familiar e comunitário, inserindo na rede socioassistencial.
Através dos encaminhamentos realizados como; internações à instituições de saúde
mental de tratamento à dependência quimica, instituições de referencia, Creas, Postos de
saúde, Hospital municipal e a viabilização a serviços credenciados de seguridade Social.
A entidade atende pessoas em situação de rua, com vistas à reinserção social e
reestabelecimento de vínculos familares e comunitario e construção de sua autonomia.
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Possui tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e prorrogado em função
do projeto individual formulado em conjunto com a equipe técnica.
Através das ações, são atendidas diariamente pessoas em situação de rua deste
município, facilitando os tratamentos adequados e o apoio profissional necessário para a
reestruturação de sua vida. Com a finalidade de assegurar atendimento e atividades
direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de
vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.
Oferecemos trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação
individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais
políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da
proteção às situações de violência.
O atendimento ocorre durante 24 horas ininterruptas, contando assim com atendentes
capacitados para fazer o primeiro acolhimento, na recepção é preenchido um cadastro
individual, contendo dados pessoais e fotografia do usuário, de forma que todas as
informações ficam armazenadas em um banco de dados.
No caso de pernoite, é fornecido ao usuário um kit contendo pijama, toalha de banho e
chinelo, e um Kit Higiene contendo sabonete, creme dental e aparelho de barbear, e um local
especifico para guarda pertences. Para aqueles que pretendem apenas fazer a refeição e
tomar banho, é fornecida uma troca de roupa, toalha de banho e um Kit Higiene, também
contamos com uma lavanderia para lavagem de suas roupas. A entidade também oferece três
refeições essenciais.
Após o primeiro acolhimento com o atendente, o usuário é encaminhado para
atendimento com Assistente Social, onde através da escuta qualificada, busca-se conhecer o
usuário e compreender sua história de vida, identificando assim seu contexto, vínculos
familiares e realizando contatos para a tentativa de reinserção no ambiente familiar, bem como
realizar encaminhamentos e outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas
que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às

Plano de Trabalho 2017

9

situações de violência, também orienta e encaminha o usuário para retirar sua
documentação civil, onde utiliza o endereço institucional como referência do usuário e
dependendo do caso e da necessidade no qual é averiguado/ estudado no ato do atendimento,
é fornecido para passagens rodoviárias, para os migrantes e itinerantes, facilitando assim o
trajeto dos mesmos pelo Município, com intuito de contribuir para que o cheguem o mais
próximo de seu destino final, ou até mesmo de restabelecer seus contatos.
Para os usuários que tem família no município, é realizado contato/visita domiciliar, que
muitas vezes ocorre em lugares inusitados tais como; pontes, logradouros públicos, casa
abandonadas e outros, após realizar um contato com a mesmaocorre a mediação, para
resolver as questões e conflitos, na tentativa de verificar outras possibilidades de convivência.
Em casos de necessidade, o familiar é encaminhado para atendimento psicológico, no qual é
realizada anamnese, ao usuário é oferecido espaço de escuta e orientação, realizando
intervenções.
✓

Promover a (re) inserção social, comunitária e familiar de pessoas em situação

de rua facilitando o acesso à documentação, contatos familiares e promover o acesso à
rede de saúde.
✓

Viabilizar o acesso aos serviços e benefícios sociassistenciais da população em

situação de rua aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, tais
como: CRAS de referência, CAPS e Vigilância Epidemiológica.
✓

Oferecer

condições

para

desenvolver

autonomia

e

acesso

à

rede

socioassistencial para que desenvolvam independência, auto cuidado, bem como
promover o acesso a (re) qualificação profissional através de encaminhamentos aos
programas do município, realização de palestras sobre higiene, saúde e cuidados pessoais
e grupos socioeducativos de reflexão.
✓

Segurança alimentar e combate à fome: Essa ação consiste no fornecimento diário

de refeições como café da manhã, almoço e jantar, para migrantes/ itinerantes, crianças e
adolescentes devidamente acompanhados por seus responsáveis legais, idosos, famílias
carentes e pessoas que se encontram em situação de rua no município.
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A entidade arrecada a xepa na feira de domingo; dos alimentos arrecadados os que não serão
utilizados pela entidade são entregue a comunidade da região do Jardim Santa Terezinha que
estão em situação de insegurança alimentar.
✓

Fornecimento de passagem rodoviária: Para os usuários que estão em trânsito no

município, são oferecidas pela Prefeitura de Mogi Guaçu através da Secretaria de Promoção
Social passagens para retorno a sua cidade de origem. Os destinos destas passagens são
para as seguintes cidades: Aguaí, Casa Branca, Itapira, Poços de Caldas, Campinas, São João
da Boa Vista, São Paulo, São José do Rio Pardo e Espírito Santo do Pinhal. Além das
passagens é realizado estudo social realizado pela Equipe Técnica, buscando o contato com a
rede local do outro município e/ou com a família do usuário, articulando assim a sua recepção.
Há que se ressaltar que o fornecimento de passagens somente pode ser efetuado
novamente no prazo de um ano da última retirada, ou mediante reavaliação do caso, a
menores de 18 anos somente serão fornecidas passagens se o mesmo estiver acompanhado
do responsável legal devidamente documentados, ou mediante ofício expedido do Conselho
Tutelar.
✓

Atendimento a casos especiais: São usuários que solicitam os serviços oferecidos

pela entidade, tal como o acolhimento temporário. Em sua quase totalidade trata-se de
famílias/ pessoas que se encontra em situação de rua que necessitam de abrigo provisório,
estas geralmente são vítimas de calamidades, fazem tratamento médico, pessoas que estejam
aguardando vaga em casas de recuperação para dependência química, em hospitais
psiquiátricos, ou pacientes que recebem atendimento no CAPS II e/ou CAPS AD. Ressaltamos
que estas pessoas também podem ter sido encaminhadas pelo Conselho Tutelar,
Hospital Municipal, DDM, CREAS, CRAS, dentre outros.
✓

Grupo socioeducativo: Através de rodas de conversa e palestras com profissionais

de distintas áreas, um momento de reflexão e orientação à pessoa que se encontra em
situação de rua, no intuito de elaborar temas para discussão, no que diz respeito à alto estima,
motivação entre outras; possibilitando assim o fortalecimento da sua conduta de vida, com o
objetivo de promover a inclusão social e o resgate de possiveis vínculos familiares.
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✓

Incentivo ao mercado de trabalho Esta ação visa orientar e encaminhar os usuários

que estão sem documentos pessoais, devido alguma ocorrência (perda/extravio), para serem
retiradas novas vias, sendo certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho, título de
eleitor, reservista etc.
Após realizamos a confecção de currículo, e iniciamos o processo de incentivo à
reinserção no mercado de trabalho. Sendo assim, são afixadas em local de fácil visualização
dos usuários, oportunidades de trabalho no município e região que forem divulgadas nos
classificados do jornal local e no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Para o êxito
desta ação, os usuários contam com abrigo temporário na entidade no qual inclui pernoites,
refeições, roupas e material de higiene pessoal, oferecem também lavanderia para que os
usuários possam lavar suas roupas e fazerem marmita para os que trabalham longe das
dependências da entidade, até que alcance sua autonomia e auto-sustento.
✓ Ação de apoio direcionada a dependência química: Para essa ação a entidade
mantém parceria com o CAPS-AD e CAPS II, para acolhimento de pessoas em situação de rua
com vínculos familiares rompidos, no qual fazem tratamento para recuperação da dependência
química, dentre outras. Assim, lhe é oferecido pernoites, refeições, roupas, material de higiene
pessoal e transporte com veículo da Instituição durante o período detratamento. Para este
segmento é oferecido um total de cinco vagas, com período de tratamento de seis meses, já
que este atendimento tende a ser provisório. Vale ressaltar que neste período, busca-se o
contato com os familiares e o regresso do usuário neste convívio.
Aponta-se que a entidade também mantém parceria com outras instituições de
tratamento que buscam os serviços, com proposta de que o usuário aguarde vaga de
internação dentro das dependências da entidade, para que fique longe do contato com as
drogas no período de triagem na casa de recuperação.
✓

Ação de locomoção: Esta ação visa proporcionar aos usuários que procuram os

serviços da entidade maior comodidade no que diz respeito ao transporte. No caso de
tratamento de saúde, os usuários podem contar com o respaldo do transporte da Instituição,
para tratamento no CAPS AD e CAPS II, ou seja, de acordo com sua real necessidade.
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7- Custo do serviço- 1.097.652,00
8 – Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração pública:

Déficit Orçamentário Previsto
Órgão
Prefeitura

Entidade

Especificação das Despesas
Recursos Humanos, Materiais
de consumo, Transporte.

Meios de Arrecadação
Promoção
Contribuição
Doações,

e

Eventos,

de

Associados,

Venda

de

Livros,

Alimentos Recebidos, Roupas e

Valor Parcial

Total/Ano

R$ 160.413,00

R$ 641.652,00

Mensal

Anual

R$ 38.000,00

R$ 456.000,00

Calçados recebidos.
Custo total:

R$1.097.652,00

9- Cronograma de desembolso:

1ª PARCELA

2ª PARCELA

3ª PARCELA

4ª PARCELA

R$ 160.413,00

R$ 160.413,00

R$ 160.413,00

R$ 160.413,00

TOTAL
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10 – Cronograma de atividades:
Ações

Dias semanais
Horários

Café da

07h00 às

manhã

07h30

Seg.

Ter.

Qua.

Qui.

Sex.

Sáb.

Dom.

11h30 às

Almoço

12h30
18h00 às

Jantar

19h00
das 20h30

Pernoite

às 6h45
07h00 às

Acolhida

13h00

Grupo

07h30 às

Socioeducativo

08h30

Programa Vida

07h30 às
08h30

& Saúde*

Equipe da Cozinha
Equipe da Recepção
Serviço Social
Nutricionista

(*) MensalmentePrograma Vida & Saúde

11 - Monitoramento e avaliação do serviço
O monitoramento e avaliação das ações são realizados durante todo ano, mês a mês,
através da coordenação e equipe técnica, através de reuniões e relatórios, que contará com a
participação dos usuários para obtenção dos resultados esperados, para assim medir o grau
de aproveitamento das ações os usuários podem participar das ações, dando opiniões,
sugestões, bem como indicando o grau de satisfação, pois a participação do usuário é
fundamental para o aprimoramento das ações.
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A avaliação do serviço prestado aos usuários se dará pela pesquisa de satisfação,
disponibilizada através de formulários preenchidos e depositados na “caixa de sugestões”.
12 - Equipe
Recursos Humanos
Nº de
funcionários

Formação
Função
Profissional

Carga Horária
semanal

Regime
Trabalhista

Necessários
De acordo
com NOB- RH

Existente
s

01

Serviço Social

Assistente Social

30h

CLT

1

1

0

Psicologia

Psicóloga

30h

CLT

1

0

0

Nivel superior ou
medio

Coordenador

44h

CLT

1

0

05

Ensino
Fundamental

Cuidador

12/36

CLT

5

0

01

Ensino
Fundamental

Serviços Gerais

44h

CLT

1

1

01

Ensino
Fundamental

Cozinheira

44h

CLT

1

1

01

Ensino
Fundamental

Aux.Cozinha

44h

CLT

1

0

04

Ensino Médio

Atendente

44h

CLT

4

4

01

Terapia
Ocupacional

Terapeuta
Ocupacional

20h

CLT

1

0

01

Ensino
Fundamental

Motorista

44h

CLT

1

0

60

Ensino Médio

Voluntários

4h

Voluntário

60

60

Assinatura do Técnico Responsável e Presidente
Mogi Guaçu, 12 de Agosto de 2016.

_______________________________

_______________________________

Davi Lussezano de Carvalho
Assistente Social

José Roberto Panciera
Presidente
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