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I - DADOS CADASTRAIS: 

Nome: ASSOCIAcAO BENEFICENTE DL ASSIS 
Endereço: Rua CapitAo Assis 494/500 e 506 — Centro — Assis -SF Cep: 19 800 061 
Telefone: 3322-2477 - Fax 3322 3245 
CNPJ: 44.484.78010001-68 
Email: contato(äproietosim.org.br  
Rcsponsável Legal: JOSE ELIAS RAMAO - Fresidente 
Mandato: 08.10.2016 a 07.10.2018 
Caracterizaçao da Entidade: Entidade de Assisténcia Social 

Fonte Total dos recursos da Entidade 

Recursos Municipio Estado UniAo Total 
PrOprios de Assis 
Oufros 

Convénios 

302224,55 412.995,45 17.820,00 66.960,00 800.000,00 

II— DADOS DO PROJETO/SERIO 

Nome: SIM 
Endereço: Run CapitAo Assis 506 
Telefone:: 18 3322 2477 FAX: 18 3322 3245 
CNPJ: 44.484.780/0001-68 
E-mail: contato(äprojetosim.org.br  
Responsavel Técuico: Teóffla de Almeida 
Tipificaçao do Projeto/Serviço: Serviço de Proteção Social Especial pan Pessoas 
corn Deficiéncia e Farnilia 
NIvel de ProteçAo do Proj eto/Serviço: ProtecAo Social Especial - Media Complexibilidade 

ifi - JIJSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A entidade oferece urn trabatho reconhecido pelo sen padrAo de qualidade, corn amplo 
espaço fisico, esirutura adminisirativa, equipe mullidiseiplinar, equiparnentos e materiais 
cornpativeis corn a proposta de trabaiho e disponibiliza todoo sen palrimônio social pam 
atuar ern parceria corn o pocler püblico no sentido de oferecer urn atendiniento gratuito, 
de qualidade, as pessoas ern situaçAo de exclusao social. 
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Oferece condiçoes ideais para prornover o acesso aos recursos e serviços, corno direito 
universal recouhecido pela Declaraçao dos Direitos Humanos, ConstituiçAo Federal e Lei 
Orgãnica dii Assistëncia Social. Oferecide as pessoas em situação de exclusao social, na 
perspectiva de tuna meihor qualidade de vida e do exercIcio de sua cidadania. 
Considerando que a entidade conta corn urn prograrna completo de atividades 
construtivas, planejarnento estratégico, compromissada corn atuaçào em parceria corn o 
poder püblico e corn a cornunidade para que as pessoas corn deficiência e seas respectivos 
flirniliares sejarn inclufdos nurna rede de serviços e beneficios sociais, através de urn 
serviço gratuito, de qualidade. 

IV - OBJIETIVO GERAL 

Oferecer serviço diretarnente as pessoas corn deficiência, familias e cuidadores, corn o 
objetivo de proteger, evitar o isolarnento social, prornover autonomias, fortalecer os 
vinculos familiares, sociais e cornunitários. 

V- OBJET1VOS ESPECIFICOS: 

Prornover a autoriornia e a rnelhoria da qualidade de vida de pessoas corn deflciência e 
sims farnilias. 
Desenvolver açOes especializadas para a superaçäo das situaçOes violadoras de direitos 
que contribuarn para a intensiflcaçAo da dependencia. 
Prornover apoio as farnilias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de Irabaiho 
e utilizando rneios de cornunicar e cuidar, que visern a autonomia dos envolvidos e nAo 
sornente a sua manutençAo. 
Viabilizar condiçoes de desenvolvimento do usuario para facilitar sen acesso aos serviços 
básicos da cornunidade. 

VI- PtIJLICO ALVO: 

Pessoas corn Deflciência e respectivas familias 

VII- CAPACIIDADE DE ATENDIMENTO 

A entidade tern capacidade fisica e técnica operacional pant atender ate 200 pessoas, 
desde que haja recursos financeiros suficientes. 
Pant 2017 será necessario rever a meta por conta da precariedade de recursos, que flcará 
dificil conternplar os atendimentos a jfl  pessoas cadastradas e, que atualinente recebem 
todos os atendirnentos. 
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VIII- RECURSOS: 

1.1 HIJMANOS 

Qt4 - Cargo Dias Atendimento Carga Iloraria 
Semanal 

01 Coordenador Técthco Segunda. a sexta 40 h 
01 Auxiliar Administrativo Segunda a sexta 40 h. 
01 Assistente Social Segunda a sexta 30 h. 
01 Psicologo  Segunda a sexta  30 h. 
01 FonoaudiOlogo Segunda a sexta 30 h. 
01 Fisioterapeuta Segunda a sexta 30 h. 
01 Terapeuta Ocupacional Segunda a sexta 30 h. 
01 Enfermeira  Segunda a sexta 30h. 
01 Dentista Segunda a sexta 30h. 
08 Professores Segunda a sexta 20 It - 
02 Educacao Fisica Segunda a sexta 40 h. 
01 Recepcionista Segunda a sexta 40 h. 
02 instrutores Segunda a sexta 40 h. 
02 Serviços Gerais Segunda a sexta 40 h. 
01 Motorista Segunda a sexta  40 

1.2- FINANCEIROS 

Os recursos financeiros são originados pelos convênios corn os Orgaos pñblieos, de 
contribuicOes, de campanhas, promoçOes, doaçOes e de contribuiçoes de responsabilidade 
social. 
O piano de aplicaçâo é definido de acordo corn o pianejamento anual e executado 
confonne a disponibiidade de liberaçAo dos recursos, podendo haver alguns "cortes" 
importantes nos atendimentos oferecidos, caso näo haja recursos suficientes para a 
rnanutenção dos serviços. Considerando que o aurnento this despesas pan 2017 é 
decorrente tie fatores inflacionais. 

1.1.1 PLANO DE APLICAcAO ANUAL 

Itens 	de 	Próprios 	da 	Municipal 	Estadual 	Federal 	Total 
despesas 	Conveniada e 

Outros  
Recursos 
Humanos 	450.730,00 	60.360,00 	17.820,00 	56.960,00 	585.870,00 

Material 	de 
Consumo 	125.534,55 	6.048,00 	----- 	10.000,00 	141.534,55 
Serviços 	de 
Terceiros 	40.000,00 	2.587,45 	--- 	------- 	42.595,45 
Outros 	— 

Investimentos 	30.000,00 	------  	30.000,00 

TOTAL 	646.224,55 	68.995,45 	17.820,00 	66.960,00 	800.000,00 

- -  
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IX- METODOLOGIA 

E baseada em pesquisas e resultados para identificar as dificuldades e o potencial de 
açOes fadiitadoras de engajamento satisfatório, para minimizar as caréncias sociais. 

Através das etapas de desenvolvimento do "Piano de Trabaiho" e de suas adequaçOes, 
oferece suporte pam promover independencia para convivéncia comunitária e capacitaçâo 
das famIlias, no sentido de se tornarern agentes multiplicadores das açôes desenvolvidas 
na entidade pan beneficiar seu nUcleo familiar. 

X- AcOEs 

As açOes thin por iniciativa o compartithamento de ideias, teorias e conhecimentos da 
fl equipe multiprofissional: Articulação corn a cornunidade e poilticas para facilitar a 

inserçao da PCD e faniflias ins açöes que possam promover a autonomia e competéncias 
sociais. 
As atividades são programadas pan proporcionar me didas altemativas de formaçAo, 
informação e transforrnaçao de metodos convencionais em açOes sistematizadas para que, 
efetivarnente as potencialidades sobreponham as liniitaçoes. 
Os atendimentos nessa area contempi am os aspectos essenciais comuns a todas as 
modalidades e procedimentos considerados flindarnentais a urn born padrao de 
atendimento in area social. 
Atna em interface corn o poder piiblico, na area de assistência e desenvolvimento social 
e corn a comunidade para desenvolver mültiplas açöes para pessoas em situaçào de 
exclusão social. 

1- SAI5DE 

Considerando que a ConstituiçAo Federal garante que todo cidadAo brasileiro tern direito 
ao atendimento gratuito, através de prograrnas püblicos on de ONGS - OrganizaçOes NAo 
Govemarnentais, devidamente conveniadas. 
Des Seniiços Oferecidos 
Neste contexto, a entidade oferece atendimento gratuito, de qualidade, corn: 
Servico Medico: (Trabaiho Voluntário) 
Oferece atendimentos emergenciais e encarninhamentos. 

Servico Odontológico: 
Atende por agendamento, todos os pacientes do SIM, inclusive os bebés do SIP-
Serviço de lntervenção Precoce. 
Aiérn dos atendimentos emergenciais, preventivos e curativos, oferece orientaçOes quanto 
aos cuidados diários de higienização, uso correto de escova e flo dental para prevenir 
futuros problemas. 

SIP- Serviço de IntervençAo Precoce. 
Oferece suporte desde o nascimento quando detectada alguma disfunçAo congénita 
causadora de patalogias diversas. ADNPM - Atraso no Desenvolvimento 
Neuropsicomotor, por prematuridade a outras diagnostieados per pediatra on 
neuroloista. 	 - 
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Oferece atendiinento por equipe terapêutica, duas vezes por semana, corn 30 minutos cacla 
proccdimento, por area de atendimento. 

SETA - Serviço de Triagern e AvaliaçAo 
O serviço tern por objetivo elaborar critérios de atendimento. 
Os eriterios são defmidos através de diagnésticos seguros, envolvendo triagern minuciosa 
para estudo this situaçOes sociofamiliares, laudos, exames, relatOrios e outros dados 
importantes que possan determinar as condutas terapêuticas e socioeducacional. 
As avaliaçUes são desenvolvidas em diversas fases, através de reuniôes clinicas semanais 
e renniOes teenicas mensais corn a equipe multiprofissional, corno indicaçao de 
resultados no wocesso de reabilitaçao. 

Serviyo de Psicologia: 
Atendimento especializado pan estimular o desenvolvirnento sensorial, conhecimento do 
ambiente, aquisição progressiva de conceitos, meihora da auto estirna, autonomia e 
indepcndéncia nas açOes. 
O atendimento é oferecido de forma individual, grupal on emergencial conforme a 
necessidade do paciente. 
ParticipaçAo nas avaliaçoes diagnósticas. 
OrientaçAo e apoio familiar. 

Servipo de Fisioterania: 
O atendlimeñto é pro grarnado de forma a atender as necessidades de autonomia, 
organizaçào, reorganização e consciëncia do corpo para promover rnelhoras do equih'brio, 
postura, coordenação motora. 
Atende de forma individual e grupal. 
Participa de avaliaçao diagnOstica na sua area de atuaçAo, orientação e apoio familiar. 

Servico dc Fonoaudiologia: 
7Th 	Oferecido de forma continua, conlribui para meihorar as comunicaçoes prejudicadas por 

disfunçoes thncionais, corn ênfase pan a oralidade e tenpia progressiva de reeducaçAo 
vocal. 
Atendirnentos individuais e participaçAo de triagens e avaliaçoes diagnosticas. 
Orientaçao e apoio familiar. 

Servico de Terapia Ocupacional: 
Oferece condiçoes básicas para corrigir deformidades, corn exercicios motores e 
sensitivos, treinamento das AVDs - Atividades da Vida Diana e AVPs - Atividades da 
Vida Pratica. 
OrientaçOes seguras quanto ao posicionamento postural, disposiçAo de mobilianios, 
ajustes de ôrtese e prótese. 
Os atendimentos são oferecidos de forum individual e grupal. 
Avaliaçoes diagnOstica. Orientaçao e apoio familiar. 

Servico de Enfermagern: 
Oferece suporte nas atividades fisicas (academia/clube social), corn controle de pressAo 
arterial. 
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q.  
Auxiliao dentista nos procedirnentos corn instrumentação e contenção dos pacientes. 
Conirola vacinas anuais contra gripe e outras cedidas pela Secretaria da Saude. 
Acompanha os aitmos em passeios e visitas e realiza visitas dorniciliares sempre que 
necessário. 

Programa Bern Estar ... Estar Bern 
E urn trabaiho oferecido pela equipe terapéutica, visando maiores ganhos de tempo e 
espaço nos atendimentos grupais. 
Os objetivos desse trabaiho são alcançados de fomiarnais efetivapela flexibilidade, troca 
de conhecirnentos, espaços adequados para todas as atividades grupais dessa "Oficina 
Terapéutica" e pelo interesse dos usuArios em participar. 

Academia de Ginásticas 
A entidade conta corn uma Academia de Ginasticas, corn apareihos novos, rnodemos, 
cficientes e adequados a proporcionar meihores condiçoes de saMe e habilidades fisicas. 

2- EDUCAcAO 

EstimulacAo e Apoio Pedagógico: 
Pan crianças de 02 a 06 anos que necessitarn atendimentos terapeuticos como apoio as 
suas necessidades iixiividuais. 
Nessa fase atende-se crianças corn encaminharnento medico don crianças de creche ou 
salas regulares cia rede municipal no contra tumo dos atendimentos na entidade. 
A estirnuiaçao pedagOgica para as crianças corn deficiência intelectual utiliza material 
lüdico adequado para se aplicar estimulos ao desenvolvimento das AVDs - Atividades 
da Vida Diana e AVPs - Atividades da Vida Pratica. 
E urna das fases rnais irnportantes do desenvoivimento da criança corn deficiência 
intelectual. E tempo de preparo para a convivéncia escolar e vivéncia social. 
Nessa fäse são aplicadas brincadeiras, considerando que o brincar é uma das atividades 
frmndarnentais de toda criança. B brincando que cia se expressa, elabora seus sentidos e 
busca compreender o mundo através dos conceitos corno forma, tainanho, organizaçâo, 
espaço temporal, esquema corporal, casualidade e pensamento lOgico. 

ABCD - Apoio Básico a Crianca Deficiente 
E o apoio basico construido através de atividades direcionadas a forrnação intelectual, 
incluindo projetos pedagogicos e oficinas ocupacionais, divididos em dois niveis: 
Nivci I 

V Onde as atividades psicomotoras continuarn sendo o nUcieo flindarnental de urn 
trabaiho de forrnaçAo. Aplica-se atividades educativas lógicas corno escrita, 
leitura, AVDs e AVPs. 

Nivel II 
'7 Corn atividades concretas e construtivas evidenciando a capacitaçAo inteiectual, 

de acordo corn as potencialidades e limnitaçoes individuais. 
V A educaçâo psicomotora e psicopedagégica corno açAo que podern unificar-se na 

criança, modificando sna realidade espacial e temporal. Sua relaçAo consigo 
rnesmo através da consciência corporal. A expressâo Iivre e espontãnea de suas 
potencialidades latentes. 
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Educaçao yara a Vida 
E a fase de manutençAo dos conteñdos academicos adquiridos e mesmo näo tendo 
maturidade para alfabetizaçao necessita de motivação pan o equilibrio entre os aspectos 
afetivos e intelectuais. 
São oferecidos oficinas diversas, como incentivo a convivéncia social através de trabaiho 
em grupos. 
EducaçAo ambiental e cidadania, é ø 
oferecer muitas propostas alternativas. 
Oficina de beleza 
Oflcina de Bordado; 
Oflcina de Pintura em tecido; 

'Th 	Jardinagern; 
Cuidados de combate a dengue.  

diferencial da "Pedagogia das Diferenças" por 

EducaçAo FIsica Adaptada 
o prograrna de educaçAo FIsica contará corn Academia de GinIsticas, totalmente 
cquipada e corn pessoal habilitado.. 
Ofleina Cultural 
Aulas diárias de dança e encenaçAo. RecreaçAo e brincadeiras diversas. 

Brinquedoteca 
E urn espaço adequado especialrnente para complernentar os atendimentos terapeuticos e 
pedagégicos. 
Justalada em duas salas amplas, equipadas corn urna variedade de material lüdico ejogos 
educativos, ricos ern formaçao e inforrnaçAo contribuindo para que a aprendizagem 
infantil seja mais alegre, divertida e produtiva. 

3- IINCLUSAO SOCIAL 

Service Social 
Através da politica de direitos sociais e beneflcios direcionada ao meio familiar, 
desenvolve açôes sociais facilitadoras ao engajamento satisfatório na 
cornunidade, observando-se os princIpios da etica e técnicas adequadas para 
fornentar urn atuaçâo abrangente e continuada 
Os atendirnentos são desenvolvidos diariarnente através de plantAo social, visitas 
domiciiares, interaçao corn entidades aflns e corn diferentes serviços e politicas 
pñblicas, a cada novo objetivo que se apresente. 

Apoio Psicossocial 
Devido a caréncia dos usuários e a insuficiência de prograrnas dirigidos ao grupo 
familiar da PCD o serviço de apoio e aconselhamento tern resposta ideal e 
inadiável Its dernandas dessa populacAo. 
0 atcndiniento é desenvolvido corn o envolvimento direto da familia, mediante 
participação responsavel. 
As entrevistas individuais revelam as carências/necessidades/diflculdades quanto 
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Atividades de Conyivencia Social 
Proporciona o desenvolvimento adequado das capacidades e habilidades para 
prornover a independéncia pessoal e social. 
As atividades facilitarn a aquisiçao do controle ernocional, incentiva o 
desenvolvirnento cia cornunicaçAo por meio da diversificaçao de atividades. Ws 
a rnês são prograrnadas atividades direcionadas a celebraçao de datas civicas, 
culturais, historicas corn vivéncia intersetorialmente, que valorizam as 
experiéncias, estimularn e potencializam os vmnculos farniliares, o convIvio 
cornunitário e a convivêneia social 
Todas as atividades são desenvolvidas por educadores socia.is. 

Atividades Artesanais 
Desenvolve utna prograrnação especial, diretarnente direcionada as areas de 
cornpetência social, incluindo as farnillas mirn potencial universalizante que 
contribui para que todos sejarn engajados numa situação cornpartilhada de 
aprendizagern. 
Desenvolve urn prograrna de "Oficina Altemativa', corn atellés para atividades 
artesanais diversas que amplie o potencial criativo e produtivo. 
Atjvidades são desenvolvidas diariamente por instrutores capacitados. 

Cozinha Experimental 
Corn aproveitarnento total das doaçoes são desenvolvidas atividades sernanais, 
corn ajuda de instrutora, variando sernpre seu cardápio. Todo alirnento preparado 
são servidos aos participantes. 
São desenvolvidas atividades práticas no preparo de alirnentos, de forma 
econômica, criativa e saudável. 

Meio Ambiente e Cidadania 
Ensina-se algurnas rnedidas basicas pan econornia de água e energia. 
Realiza diversas visitas pan que se possa criar urna identificação corn atividades 
possIveis de serern trabalhadas. 
Ensina atividades produtivas corn material possivel de reciclagem. 
Desenvolve atividades de jardinagem, corno cuidar dos canteiros e vasos corn 
plantas ornarnentais. 
Trabaiha a reciclagern, corn seleção do lixo ern vasilharnes próprios. 

Oficina de Beleza 
A solidariedade é considenda urna das principais ferrarnentas que pennite as 
organizaçöes sociais a inclusão e a rnobilizaçao, no sentido de proporcionar urna 
vida rnais digna aos cidadAos assistidos. 
Elevar a auto estia e contribuir de forma criativa no processo evolutivo de 
integração e inclusao. 
Proporcionar aos parceiros o envolvirnento direto, corn doaçao de tempo e 
talento nas açOes propostas. 
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Oficina Cultural 
Oferece diferentes tipos de atividades denim do universo cultural, corno fator de 
enttetenimento e desenvolvimento, considerando que brincando, cantando, 
dançando e representando cheguern a as similar as realidades, dentro de seus 
limites intelectuais. 
As aulas de dança e expressAo so transformadas em leituras coreográticas de 
müsicas diversas que compöern o espetáculo anual apresentado no Teatro 
Municipal. 0 espetaculo Voo Colorido, já conquistou seu espaço na programação 
cultural do municipio. 

Atividades Fisicas e Culturais 
Objetiva elevar o bern estar e auto estima, pela pratica de atividades fisicas 

rm 	 prazerosas ern local acessIvel, materiais adequados e instalaçoes compativeis 
corn a necessidade dos usuãrios. 
Oferece atividades, por profissional de educaçao fisica, como forma de interação 
corn a cornunidade. 
Prioriza toda oferta de serviços oferecidos pela cornunidade que possam 
contribuir para meihorar a qualidade de vida cIa PCD e familiares, corn 
prograrnas promocionais. 

Academia de Ginástica 
As atividades tern por objetivo proporcionar rnethora das condiçoes fisicas através 
dos exercicios prograrnados, conforrne as condiçôes dos participantes. 
São utilizados equiparnentos come bicicletas, esteiras, steps, colchonetes, 
almofadas, tapetes, bastôes, etc. 
0 serviço é supervisionado per profissional da area cIa saüde corn controle de peso 
e pressão arterial para que se possa garantir atividades saudáveis. 
Todos os alunos, desde que nâo haja restriçao médica, pode participar. 

Esyaco Familia 
Considerando a grande desinforrnaçao sobre deflciencias, causas, consequéncias, 
Bern corno as necessidades e direitos da PCD, acabarn gerando situaçOes de 
estresse farniliar. A entidade é urn espaço aberto as familias. 
Fomentar açôes visando o acesso acs serviços básicos, essenciais as pessoas 
corn deflciencia englobando sua farniia, corn intervenção adequada no ambiente 
imediaç, e tAo essencial quanto seu acesso ao atendirnento necessãrio e a 
sensibilizaçAo do mein social. 
Ern nivel de rnetodologia pode-se distinguir corno grau de intervençAo o 
treinamento para autonomia pessoal, competéncia sociais e capacitaçAo, a serem 
adaptaclos conforme disponibilidade de pessoal e material. 
SerAo prornovidos encontros mensais, corn atividades de dinârnicas grupais. 
Estimulo a troca de experiências, vivëncias como forma de descontraçAo, 
visando assim combater o estresse pela dependéncias do(a) filho(a). 
As familias são incluidas nurna programaçAo de convivéncia social que envolve 
confraternizaçöes, flumes, palestras, trabaihos de pequena complexidade, podendo 
ser emiquecidos corn tecnologias que permitem adquirir habilidades laborativas 
e atitudes sociais. 
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Acompanha, sempre que necessano, Os usuános a bancos, mercados, farmácias e 
outros serviços básicos. 

Gruro VB - Voluntáiios do Bern 
Urn grupo de rnAes e anilgas que se reimern urna vez per sernana para desenvolver 
atividades artesanais destinadas ao Bazar Permanente e Feira de Natal. 

Transporte e AlimentacAo 
Considerando a importancia da frequencia, pan meihor aproveitarnento das 
ativiclades programadas e, pot outro lado, as dificuldades dos usuários, se 
deslocarem aM a entidade e/ou a oufros locals onde são desenvolvidas atividades 
em parceria corn a cornunidade. 
0 sisterna de transporte é pro grarnado, diariarnente, pan atender a demanda, que 
não tern condiçOes flsicas/intelectuais para se utilizar do transporte coletivo. 

XI— AvALIAçA0 

Na avaliaçAo o diferencial e o padrão de qualidade que se aplica desde a triagern, 
a condutas e aplicabilidade de equiparnentos e materiais. 
Envolve toda equipe de trabaiho e dirigentes, cujo foco é prornover a igualdade 
social e remover as barreiras que impedem a convivéncia entre os diferentes. 

Durante o ano a avaliaçao é incorporada ao cotidiano dos prograrnas e atividades. 
Permite aperfeiçoar a qualidade das açöes no desenvolvirnento do prograrna 
social. 

As verificaçOes confiáveis e atualizadas quanto ao aspecto cIa avaliaçao que 
mdi cam a qualidade no atendirnento, são desenvolvidas afravés de entrevistas, 
relatorios, analise de desernpenho e outros mecanismos, nas finalizaçOes de 
resultados que contemplam as ciclos dos serviços oferecidos no periodo 
correspondente. 

Os principais instrumentos utilizados são: 

a) Questionñrios —para serern respondidos pelas familias e cornuriidade; 
b) (irupo Foco - E urna nova técnica de abordagem direta, corn pequenos grupos 

corn especificidade identicas que pemiite checar inlormaçoes individuais e 
compara-las coletivamente. 

c) Reunioes - sernanais e mensais corn todos as envolvidos, come elerncnto 
norteador e o possivel a aplicar, segundo possibilidades e caracteristicas 
individuals. 

d) ReuniOes- rnensais corn as familias pan avaliar a gnu de satisfaçao, ouvir 
opiniOes e possibilidades; 

e) Registro - Fichas de evoluçAo; diane de atividades; freqUencia, revisao de 
prontuñnios; 

f) Capacitaçâo - sernestral dos profissionais envolvidos no projeto c/au sernpre que 
ROSAS" 
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g) Interaçäo entre Os setores e diretoria da entidade na resoluçAo de problemas, 
independente de reuniOes; 

h) Divulgaçao - Dc forma objetiva e clara e o diferencial, para se conquistar e manter 
parcerias e apoio cia cornunidade. Através de radios, jornais, TV a Cabo, SITE, 
folder, exposiçào de traballios artesanais corno forma de divulgar habilidades 
adquiridas. 

A transparéncia nos aspectos gerais e nos que envolvem os órgãos govemarnentais e 
as parcerias corn a comunidade s.o dernonstradas através de relatórios, publicacAo dc 
balariços, técnicas adequadas, conceitos e eticas que orientam a concepcAo de todo o 
trabaiho cia entidade, visando sua contribuiçâo pan se efetivar a politica social scm 
exclusao. 

Assis, 30 de dezembro de 2016. 
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PLANO DE TRABALHO - 2017 

DESPESAS 

1 - BENS E MATERIAL PERMANENTE: R$ 10.898,98 

2 - MATERIAlS DE CONSUMO: R$ 7.697,58 

3 - SERVIOS DE TERCEIROS: R$ 2.400,00 

TOTAL: R$ 20.996,56 

PREV!SAO = INICIO E FIM DO PROJETO 

INICIO: 	 01 DE FEVEREIRO DE 2017 

ENCERRAMENTO: 30 DE DEZEMBRO DE 2017 
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Critérios e Obietivos de Avahacão 

Ourante o ano a avaliação é incorporada ao cotidiano dos programas e atividades. 

A transparencia nos aspectos gerais que envolvem as parcerias corn órgãos 

governamentais, entidade e comunidade são demonstrados através de relatorios, 
publicaçOes, conceitos e éticas que orientam a concepção de todo o trabaiho. 

Nas avaliaçOes o diferencial é a padrão de qualidade que se aplica desde a triagem as 
condutas e aplicabilidade. 

Envolve toda a equipe de trabaiho e dirigentes, cujo foco é promover a igualdade social 

e remover as barreiras que impedem a convivéncia entre os diferentes. 

E imprescindivel a parceria da entidade corn empresas sotidárias e pessoas fIsicas, na 

captação de recursos para complementar as despesas. 

Assis, 30 de dezembro de 2016. 
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