PLANO DE TRABALHO 2020

DADOS DA ENTIDADE
1- PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VINHA DE JESUS –
ALBERGUE NOTURNO NAIR SIMONI PANCIERA - CASA DE
PASSAGEM

2- CNPJ: 46.402.160/000168

3- ENDEREÇO: Av. Paulista, 400 – Jardim Centenário.

4- CIDADE/ U.F: Mogi Guaçu - SP

5- CEP: 13845-227

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

9- FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: A Associação Espírita “Vinha de Jesus” é uma associação civil, assistencial,
religiosa, cultural beneficente e filantrópica 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.

10- OBJETIVOS DA ENTIDADE: A Associação Espirita “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.

11- ORIGEM DOS RECURSOS: As atividades assistenciais são realizadas com recursos oriundos de
mensalidades de associados, campanhas, eventos e outras arrecadações de gêneros alimentícios, roupas entre
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.

12- INFRAESTRUTURA DA ENTIDADE: Imóvel Próprio
Casa de Passagem
01 - Dormitório masculino portando 24 vagas com sanitários, chuveiros e bebedouros elétricos;
01- Dormitório masculino portando 25 vagas com sanitários, chuveiros e bebedouros elétricos;

01- Dormitório Feminino portando 06 vagas com sanitário, chuveiro, bebedouro elétrico;
01 - Dormitório individual com sanitário e chuveiro para atendimento a casos especiais;
01 - Refeitório com TV;
01 - Cozinha com dispensa para alimento seco;
01 - Dispensa com Freezers e geladeiras para perecíveis;
01 - Rouparia;
01 - Sala de recepção possuindo um banheiro;
01 – Banheiro masculino para o lado de fora da recepção;
01 – Banheiro feminino para o lado de fora da recepção;
01 - Lavanderia;
01 - Sala para atividades em grupo;
01 - Sala de ferramentas;
01 - Sala para armazenamento de doações;
01 - Sala para armazenamento de equipamentos e propaganda para festas e eventos;
01 - Sala do Serviço Social e Psicologia;

Abordagem de Social:
01 – Sala grande onde toda equipe de abordagem realiza seus trabalhos;

As instalações contêm ainda:
•

Campainha de emergência dentro dos dormitórios (há 15 anos);

•

Instalação de câmeras nos dormitórios (há 5 anos)

•

Monitoramento (há 8 meses, os funcionários realizam ronda no período noturno)

13- DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA VINHA: 24hs ininterruptas
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL
14- NOME DO RESPONSÁVEL: José Roberto Panciera

15- CPF: 05.608.668/91
16- R.G. ÓRGÃO EXPEDIDOR:
4.938.368/1 – SSP/SP

17- ENDEREÇO: Rua Itatiba, 234 – Jardim Planalto Verde

18- CIDADE/U.F: Mogi Guaçu/SP

19- CEP: 13.843-191

20- DDD/TELEFONE: (19) 3861-0345
(19) 9.9927-7661
21- E-MAIL: tomepanciera@terra.com.br

SERVIÇO EXECUTADO
22 - NOME DO SERVIÇO: Proteção social especial de alta complexidade acolhimento institucional adulto/casa de
passagem.
23 - 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.

24 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com visitas à inclusão produtiva.

25- DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO: 24hs ininterruptas
DADOS DOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO
26- NOME: Ana Paula de A. Grizante

27- FUNÇÃO: Assistente
Social

28-REGISTRO
PROFISSIONAL:
CRESS. 47.993

29- DDD/TELEFONE:
(19) 99858-3585

30- E-MAIL:
paula.grizante@hotmail.com

34- DDD/TELEFONE:
(19) 99256-1400

35- E-MAIL:
psicoritabenedito@gmail.com

31- NOME: Rita de Cássia Benedito

32- FUNÇÃO: Psicóloga

33-REGISTRO
PROFISSIONAL:
CRP: 06/92534

Serviço de Acolhimento Institucional Para Adultos e Famílias – Casa de
Passagem
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Diagnóstico da realidade
A população em situação de rua pode ser definida como um grupo populacional

heterogêneo

que

tem

em

comum

a

penúria,

vínculos

familiares

rompidos/interrompidos, sem moradia convencional ou regular, tendo a rua como
espaço de sustento.
O Município de Mogi Guaçu atualmente possui elevado número de Pessoas e
Famílias em situação de rua, que se encontra 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 substâncias
psicoativas, sendo elas lícitas ou ilícitas. Possuem também aquelas pessoas que
estão em trânsito, sem intensão de permanência por longos períodos, percorrendo de
uma cidade a outra, “chamados trecheiros”. No ano de 2019, a Associação Espírita
Vinha de Jesus “Albergue Noturno Nair Simoni Panciera” – “Casa de Passagem”
prestou em média de 1.279 (mil duzentos e setenta e nove) atendimentos aos
usuários do serviço, enfatizando que esses dados vêm diminuindo gradativamente de
maneira significativa.
Diante desse quadro, a Instituição pretende dar continuidade no trabalho que
vem sendo realizado, que visa mudar essa realidade promovendo juntamente com os
usuários o processo de saída das ruas. O serviço trabalha em parceria com as
demais políticas públicas do Município, cabendo a nós, como Instituição, garantir a
estes usuários, elementos que possam viabilizar esse 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, culturais e espirituais;

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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Público Alvo, Capacidade de Atendimento e Metas
• Público Alvo: Pessoas adultas e famílias em situação de rua.
• Capacidade de atendimento: 250 usuários por mês.
• Meta de atendimento: 200 usuários por mês.
• Abrangência Territorial: Município de Mogi Guaçu.
• Critérios para seleção das pessoas atendidas: Estar em situação de rua,
portar documento ou boletim de ocorrência.
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Metodologia
A Associação Espírita Vinha de Jesus – Albergue Noturno Nair Simoni Panciera

– “Casa de Passagem”, conta com a equipe técnica, que oferece o acolhimento,
escuta qualificada e atendentes capacitados para fazer o primeiro acolhimento,
preencher um cadastro individual, contendo dados pessoais e fotografia do usuário,
de forma que todas as informações fiquem armazenadas em um banco de dados.
A Instituição fornece três refeições diárias contando com café da manhã, almoço
e

jantar,

para

migrantes/itinerantes,

crianças

e

adolescentes,

devidamente

acompanhados por seus responsáveis legais, idosos, famílias em situação de
vulnerabilidade social e pessoas que se encontram em situação de rua no município.

O(a) usuário(a) contará com pernoites onde é fornecido troca de roupa, toalha
de banho, chinelo e kit higiene (sabonete, escova de dente, creme dental, absorvente
e aparelho de barbear), além de ter um local específico para guardar seus pertences,
também contam com uma lavanderia, onde podem lavar suas roupas.
Após o primeiro acolhimento com o atendente, o usuário é encaminhado para
atendimento com a equipe técnica, com o objetivo de conhecer sua história de vida,
intervir nas relações cotidianas e sensibilizá-los sobre a importância do processo de
reinserção social. No atendimento social se identifica o contexto no qual o usuário
está inserido e seus 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.
Por meio do atendimento psicológico o usuário terá garantido um espaço que
possibilite uma escuta qualificada da expressão de seus sentimentos, desejos e
anseios, onde ele possa refletir e elaborar criticamente sua trajetória e objetivos
futuros, sempre respeitando as demandas e necessidades de cada indivíduo.
A equipe técnica vem realizando atendimentos psicossociais, discussões de
casos, visitas domiciliares, sempre que necessário. Também trabalha por meio de
grupo socioeducativo, um espaço para conversa e trocas de vivências, com temas
elencados mediante a demanda avaliada. Essa proposta tem como objetivo resgatar a
identidade, autoconhecimento e autoestima do usuário, visando a dignidade e
ofertando elementos que despertem sua condição de sujeitos munidos de direitos e
deveres, promovendo assim o interesse em construir sua autonomia e independência,
bem como auxiliar na reflexão sobre a problemática vivenciada. Os grupos ocorrerão
às segundas-feiras das 19hs às 20hs.
A equipe também oferecerá meios para que se realize rodas de conversa,
palestras e oficinas com profissionais de áreas distintas, para maior integração do
usuário com a comunidade.

A Instituição continua com intuito de instituir parceria com a Faculdade Franco
Montoro, onde os estudantes do curso de psicologia poderão desenvolver projetos –
que venham a beneficiar os usuários.
Outra ação desenvolvida pela equipe técnica é a orientação aos usuários para
inserção no mercado de trabalho. Após realizamos a confecção do currículo,
iniciamos o processo de incentivo à reinserção no mercado de trabalho. 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 Instituição, 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 do
Albergue, até que alcance sua autonomia e auto sustento.
Aos usuários em trânsito e ex-presidiários que procuram o serviço, busca-se o
contato com a família, com intuito de contribuir para que cheguem à sua cidade de
origem ou até mesmo restabelecer seus contatos. Quando essa ação não é possível,
o usuário é encaminhado para o “Serviço Abordagem Social”, o qual atua em parceria
com o Albergue Noturno, com o objetivo de solicitar fornecimento de passagem para
que os usuários retornem à suas cidades de origem.
O “Serviço abordagem Social” realiza a abordagem de rua e dependendo do
caso encaminha o usuário para o Albergue Noturno “Nair Simoni Panciera”, onde ele
passa pelo atendimento psicossocial e após discussão do caso, é avaliado sua
permanência temporária ou não dentro da Instituição.
Ressaltamos que os usuários também podem ser encaminhados pelo Conselho
Tutelar, Hospital Municipal, Santa Casa, Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu,
DDM, CREAS, CRAS, dentre outros órgãos.
A Instituição mantém também parceira com a OSC Comunidade Caminho para
Paz “Casa de Acolhida”, onde os usuários são encaminhados para ser trabalhada a
sua reinserção social ou transferência para outras Comunidades Terapêuticas.

Enquanto não há vagas disponíveis, o usuário permanece em acolhimento temporário
na Instituição, aguardando transferência para “Casa de Acolhida”.
Os usuários do município que estão sem documentos pessoais, devido alguma
ocorrência (perda/extravio), são orientados para ir até a Delegacia lavrar o Boletim de
Ocorrência para posteriormente serem retiradas novas vias. Os técnicos também
viabilizam o acesso à rede de serviços socioassistenciais e de saúde, onde os
usuários são encaminhados para CRAS de referência, CREAS, CAPS AD, CAPS II
(saúde mental) e Vigilância Epidemiológica.
Em razão da comprovação experiência de 60 anos da Associação Espírita
“Vinha de Jesus” na realização de diversos programas sociais, entende-se que o
trabalho que vem sendo desenvolvido por toda equipe e diretoria do Albergue Noturno
Nair Simoni Panciera – “Casa de Passagem”, está tendo êxito e terá continuidade por
meio do plano de trabalho deste ano de 2020.
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Recursos Humanos Envolvidos

QUANT.

FUNÇÃO

01

Auxiliar Administrativo

REGIME

CARGA

TRABALHISTA

HORÁRIA

CLT

40hs semanais

segunda à sexta das 08hs às 17hs
segunda das 07hs às 10hs e
das 17hs às 20hs (grupo)
terça a sexta das 07hs às 13hs

DIAS E HORAS TRABALHADOS

01

Assistente Social

CLT

30hs semanais

01

Psicóloga

CLT

15hs semanais

01

Serviços Gerais

CLT

44hs semanais

segunda (grupo) das 17hs às 20hs
quarta das 7hs às 10hs (psicossocial)
terça, quinta e sexta-feira das 17hs às
20hs
segunda à sexta das 08hs às 17hs
sábado das 08hs às 12hs

01

Cozinheira

CLT

44hs semanais

segunda à sexta das 07hs às 16hs
sábado das 07hs às 11hs

02

Atendente

CLT

44hs semanais

escala 12 x 36 das 06hs às 18hs

02

Atendente

CLT

44hs semanais

escala 12 x 36 das 18hs às 06hs

01

Atendente

CLT

44hs semanais

segunda à sexta das 13hs às 22hs

sábado das 14hs às 18hs
15

Artesãs

Voluntário

4hs semanais

terça- feira das 13hs às 17hs

28

Ajudantes da feira

Voluntário

4hs semanais

domingo das 08hs às 12hs

16

Ajudantes de cozinha

Voluntário

4hs semanais

domingo das 08hs às 12hs

01

Coordenador

Voluntário

40hs semanais

segunda à sexta das 08hs às 16hs

01

Motorista

Voluntário

20hs semanais

segunda à sexta 08hs às 12hs

08

Bazar (venda/separação)

Voluntário

4hs semanais

quinta-feira do 12hs às 16hs

5- Monitoramento e Avaliação
O Serviço será monitorado e avaliado através de:
-

Caixa de sugestões: onde os usuários avaliam o serviço e escreve sugestões;

-

Articulação com a rede socioassistencial (CREAS) quando necessário;

-

Reuniões mensais de avaliações com Equipe Técnica e Diretoria;

-

Instrumentais da vigilância socioassistencial mensal e anual;

-

Relatório Circunstanciado mensal e anual;

-

Avaliação do PIA - Plano Individual de Atendimento;

-

Sistema online (ficha de cadastro).

Mogi Guaçu, 13 de janeiro de 2020.

________________________________
José Roberto Panciera
Presidente

________________________
Ana Paula A. Grizante
Assistente Social
CRESS. 47993

__________________________
Rita de Cássia Benedito
Psicóloga
CRP 06/92534

ANEXO I
QUADRO DE RECURSOS
HUMANOS DO SERVIÇO
(EXISTENTE E NECESSÁRIO)
Nº
1
2
3
4
5
6

Formação
Profissional

Função

Carga
Horária

Fonte Pagadora

Regime
Trabalhista

RH
Necessário

RH
Existente

ANEXO II
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1 – MATERIAIS DE CONSUMO
NATUREZA DA DESPESA

CUSTO MÊS/
SERVIÇO

CUSTO
MÊS/ OSC

CUSTO ANO/ CUSTO
SERVIÇO
ANO/ OSC

CUSTO MÊS/
SERVIÇO

CUSTO
MÊS/ OSC

CUSTO ANO/
SERVIÇO

1.1 – Material Escritório
1.2 – Material Higiene/Limpeza
1.3 – Material Gráfico (Apostilas, Folders, Encadernações, Xerox, etc.)
1.4 – Consumo de Energia Elétrica
1.5 – Consumo de água e esgoto
1.6 – Linha telefônica
1.7 – Internet
1.8 – Materiais de Informática (cartucho tinta, cd, DVD, etc.)
1.9 - Materiais didáticos
1.10- Materiais para Oficinas
SUB TOTAL 1:
2 – ALIMENTAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA
2.1 – Lanches dentro e fora da OSC e festividades

CUSTO
ANO/ OSC

SUB TOTAL:2

3 - TRANSPORTE
NATUREZA DA DESPESA

CUSTO MÊS/
SERVIÇO

CUSTO
MÊS/ OSC

CUSTO ANO/
SERVIÇO

CUSTO
ANO/ OSC

CUSTO
MÊS/ OSC

CUSTO ANO/
SERVIÇO

CUSTO
ANO/ OSC

3.1 – Combustíveis
3.2 – Manutenção de Veículo
SUB TOTAL 3: R$
4 – DESPESAS COM TERCEIROS
CUSTO MÊS/
NATUREZA DA DESPESA
SERVIÇO

4.1 – Prestação de Serviços Contábeis
4.2 – Prestação de Serviços Diversos (encanador, eletricista, chaveiro,
pintor, pedreiro, etc.)
SUB TOTAL 4:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

5 – DESPESAS DIVERSAS NÃO PREVISTAS
NATUREZA DA DESPESA
CUSTO MÊS/
5.1. – Passe para famílias
SERVIÇO

CUSTO
MÊS/ OSC

CUSTO ANO/
SERVIÇO

CUSTO
ANO/ OSC

CUSTO
MÊS/ OSC

CUSTO ANO/
SERVIÇO

CUSTO
ANO/ OSC

SUB TOTAL 5:
TOTAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA III
1 – RECURSOS HUMANOS
CUSTO MÊS/
NATUREZA DA DESPESA
SERVIÇO

1.1 - Assistente Social
1.2 - Auxiliar Administrativo

SUB TOTAL:
TOTAL

ANEXO IV
ENTRADAS PREVISTAS

ENTRADAS

VALOR MENSAL

TOTAL:

VALOR ANUAL

