PLANO DE TRABALHO 2018
DADOS DA OSC:
1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VINHA
DE JESUS – CASA DE PASSAGEM

2- CNPJ: 46.402.160/000168

3- ENDEREÇO: AV. PAULISTA, 400 – JARDIM CENTENARIO.

4- CIDADE: MOGI GUAÇU

5- U.F: S.P

6- CEP: 13.845-222

7- DDD/TELEFONE: (19)3861-0836
8- E-MAIL: vinhadejesus49@yahoo.com.br
9- SITE:

DADOS DO RESPONSÁVEL:
10 - NOME DO RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO PANCIERA

11- CPF: 05.608.668/91
12- R.G /ÓRGÃO EXPEDIDOR: 4.938.368/1
SSP

13- ENDEREÇO: RUA ITATIBA, 234 – JARDIM PALNALTO VERDE.

14- CIDADE: MOGI GUAÇU

15- U.F: S.P

16- CEP: 13.843-191

17- DDD/TELEFONE: (19) 3861-0345
(19) 99927661
18- E-MAIL: tomepanciera@terra.com.br
19- SITE:

SERVIÇO EXECUTADO:
20 - NOME DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO INSTUCIONAL
ADULTO/CASA DE PASSAGEM

21 - 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.

22 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- DESENVOLVER CONDIÇÕES PARA A INDEPENDENCIA E O AUTO-CUIDADO;
- PROMOVER O ACESSO À REDE DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM VISITAS À INCLUSÃO
PRODUTIVA.

PLANO DE TRABALHO 2018

Serviço de Acolhimento Institucional Para Adultos e Famílias – Casa de
Passagem

1-Diagnóstico da realidade
A população acolhida pelo serviço do “Albergue Noturno Nair Panciera”,
atinge, em media anual 2.796 (dois mil setecentos e noventa e seis)
atendimentosmasesses dados estatísticos vêm diminuindo de maneira
significativa, devido ao trabalho de (re) inserção social onde é trabalhado a
autoestima, resiliência, auto cuidado e autonomia.
O Serviço tem por finalidade ofertar acolhimento provisório 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 autossustento. O município de Mogi Guaçu possui elevado
numero de 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 estão em trânsito
percorrendo de uma cidade a outra “Os chamados trecheiros”.
O Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – Casa de
Passagem, oferecido pela Associação Espirita Vinha de Jesus tem por
objetivo:
- Oferecer acolhimento provisório a pessoas em situação de rua e desabrigo,
por abandono, migração e ausência de moradia;

- Promover a (re) inserção social, comunitária e familiar de pessoas em
situação de rua;
- Planejar, promover ou participar da execução de ações que visem o acesso
dos usuários a convivência comunitária;
- Promover o acesso da população em situação de rua aos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
- Promover o acesso da população em situação de rua aos serviços das
demais políticas públicas setoriais e aos órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos;
- Identificar situações de violência e suas causas, e produzir dados para o
sistema de vigilância sociassistencial;
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência,
violência, ação vexatória, estigmas negativos, discriminação por motivo de
gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, nacionalidade, atuação
profissional, religião e situação migratória;
- Ofertar aos usuários do serviço condições para que desenvolvam
independência e auto cuidado;

2- Público Alvo, Capacidade de Atendimento e Metas
a)
Público Alvo:Pessoas adultas e famílias em situação de rua.
b)
Capacidade de atendimento: 250 usuários por mês.
c)
Meta de atendimento: 200 usuários por mês.
d)
Perfil da população atendida:Pessoas adultas e famílias em situação
de rua.
e)
Abrangência Territorial: Município de Mogi Guaçu.
f)
Critérios para seleção das pessoas atendidas: Estar em situação de
rua, portar documento ou boletim de ocorrência.
3- Metodologia
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.

Posteriormente o usuário é encaminhado para atendimento com Equipe
Técnica (Assistente Social e Psicóloga), 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
situações de violência; também orienta e encaminha o usuário para retirar sua
documentação civil, onde utiliza o endereço institucional como referência do
usuário.

No caso de pernoite, é fornecida ao usuário uma troca de roupa, toalha de
banho, chinelo, e um Kit Higiene contendo sabonete, creme dental e aparelho
de barbear, em um local especifico paraguardar pertences, também contamos
com uma lavanderia para cada usuário lavar suas roupas. A entidade ainda
oferece três refeições essenciais tais como: Café da manhã, almoço e janta.

Quanto aos usuários que possuem família no município, é realizado
contato/visita domiciliar, para mediação de conflitos. Em casos de necessidade,
ofamiliar é encaminhado para atendimento psicológico, sendo também
oferecido o espaço de escuta e orientação e também encaminhamentos
necessários.

A entidade estabelece tempo de permanência limitado, caso seja necessário
aumentar o prazo de permanência é realizado o PIA – Plano Individual de

Atendimento que possibilita em conjunto com o usuário realizar um projeto de
vida.

Ações a serem desenvolvidas:

Promover a reinserção 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
socioassistencial, tais como: CRAS de referência, CREAS, CAPS AD, CAPS II
(saúde mental),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

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.

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 pessoas que estão

morando na rua. Ressaltamosque estas pessoas também podem ter sido
encaminhadas pelo Conselho Tutelar, Hospital Municipal, Santa Casa, DDM,
CREAS, CRAS, dentre outros.

Grupo Socioassistencial (socioeducativo): É um espaço para conversa e
trocas de vivências, com o tema levantado mediante a demanda avaliada pela
Psicóloga do Grupo Socioassistencial.

Palestras com profissionais de distintas áreas, promovemum momento
de reflexão e orientação às pessoas que se encontram em situação de rua, no
intuito de elaborar temas para discussão, no que diz respeito à autoestima,
motivação entre outras; possibilitando assim o fortalecimento da sua conduta
de vida, com o objetivo de promover a inclusão social e o resgate de possíveis
vínculos familiares.

Incentivo ao mercado de trabalho, 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.
Realizaremos 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, CAPS II,Kairós, Casa Terapêutica
EN-GEDI, Comunidade Terapêutica Luz Para Vida (Estrada Velha São
João/Aguaí) 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 de tratamento. 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 a reinserção 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 Vinha, 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.

4- Monitoramento e Avaliação
O Serviço será monitorado e avaliado através de:
- Caixa de sugestões: onde os usuários avaliam o serviço e escreve sugestões;

- Pesquisa de satisfação;
- Índice de reinserção social;
- Reuniões de avaliações com Equipe Técnica e Diretoria;
- Instrumentais da vigilância socioassistencial;
-Avaliação do PIA- Plano Individual de Atendimento.

Mogi Guaçu, 04 de Outubro de 2017.
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