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Programa de Proteço Social: SeMco de Proteço Especial pars pessoas corn 

deficiMas, idosas a sues families. 

I. Descrlço da ReaUdade qua aerá objeto da Parcerla 

a) MA  TO 

Desenvolver atendirnentos 6s pessoas deficientes visuals e suas 

respectivas families pertencentes 4 AADVAR, oferecendo suporte e apolando 

as familias no acesso sos servicos da comunidade oferecidos gratuitamente 

para pessoas deficientes visuals em situaçâo do excluso, realizando 

etendimento, defesa a garantia de direitos, .desenvQtver ages especializadas 

çonforrne as necesaidades individuals, na busca da autonornia, do bem-estar 

e do exerciclo do cidadania, focando no acompanharnerito corn capacidade de 

170 pessoas na faixa etãria de 0 a 80 anos. Excepcionalrnente so atondidas 

faixas etárias acima de 80ans. 

b)- DIAQNÔS11CO 

0 objetivo da aço é focada na viabilizacâo do atendimento aos 

deficientes e seu cuidador. 0 convivio mostra que as pessoas corn deficiênóias 

geralmente, necessitam de auxiHo pars realizacào das atividades cotidianas a 

desta forma essa necessidade especial so estende pare os farniliares, 

cuidadores e guias, cuja qualidada do vida pode ser dificil pelas circunstâncias 

do cuidados frequentes qua so dispensados por felts do apolo ou 

con hecimentó. 



0 nosso foco principal  6 Or apoio As pessoas deficientes visuals, 

prornovendo a incluso, através do Educacao, Espo1es a Lazer, em paroarias 

corn outras lnstItuiçes, oferecendo materials pedagógicos especificos qua 

thea proporcionarn autonQmia a barn-estar, tambrn viabilizar direitos sociais 

que de urna maneira ou outra esto expostos a algurn tipo de exclusâo, Sendo 

assirn, pars garantir o referido atendirnenta, a MD VAR, utilizará do 

instrurnento chamado Termo de Colaboraçào, firmado entre o Poder pbIico 

Municipal e Organizaçäo da Sociedade Civil, sam fins lucrativos, nos moldes da 

Lei federal n° 13.019, de 31 de Juiho de 2014 a alteracoes. 

fl DESR1QAQ DAB METAS R DAS ATIVIDADES. 

a). METAS 

Atender 0 máximo de pessoas corn Deficiêncla Visual a suas famllias, 

inctuir e der subsIdios sos deficient visuals a fim de integr-los a convivência 

cidadd e disponibilizar recursos hurnanos, logisticos a metodológicos 

disponibilizando novae vagas , conforma demanda a recursos disponiveis, pois 

temos 0 objetivo de construlr -Se em urn modelo de refer6ncla na oferta de 

oportunidades de educaço, lazer, bem-estar e de methoria da qualidade de 

vida dos seus usuarios aumentando sua auto estima, autonomia e reforçando 

seus vincuIs farriiliares. 
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b) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Atendimento aos deficientes visuals corn urna escuta qualificada, para 

dar respostas as suas necessidades, seja através da Associaçao ou de acoes 

articuladas corn a Rede Sócio assistencial do Municiplo, de forma a ampliar 

seu acesso aos atendimentos e beneficios socials que possibilitam a meihoria 

de qualidade de vida. 

Em parceria corn outras instituiçes oferecemos atendimento e 

acompanhamento oftalmolôgicQ, promovernos as aulas de Informética 

adaptada, aula de Braille, Aulas de Orientaçao e Mobilidade, lnglès, psicôlogos, 

Nutricionista, aula de Massagens, Atletismo e disponibitizarnos materials 

pedagogioos através de comodato, 

Apolamos as familias na sua funçäo protetiva, mobilizando a 

fortatecendo o convivio familiar a comunitérlo através de orientaçâo socio 

familiar, conhecendo as condiçöes de vida dos usuérios para subsidiar as 

intervençOes de acompanhamento familiar através de visitas domiciliares. 

Realizamos reuniôes semanais corn os familiares e reuniOes mensais 

corn todos Os usuérios e a diretoria e equipe de profissionais. 
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IlL PREVISAO PA RECEITA E PAS DE$FE5A$ 

Os referidos recuros fin6nceiros presentee no Piano de Trabaiho são: 

MUNICIPAL: R$ 50.000,00 

Objeto Repass. MuieipaFTbji.sas  Pevlstas da 
I AADVAR 

170 usuários R$ 50,000,00 $ 	.0 6,00 

MESES REC. HUMANOS MAT COWSUMO SERV TERCEIROS TOTAL 

mal/17 R$3301,59 R$ 280,33 130,00 R$ 3 711,92 	- 
jun/17 R$ 3.477,74 R$216,00 - R$ 205000 R$ 3898,74 	- 
Jul/17 R$ 3.320,30 R$ 20,03 R$ 149,70 R$ 3.690,03 

ag2/17 R$ 3412,54 R$246,34 R$ 130,00 R$ $788,88 
set/17 R$ 3.601,68 R$ 220,00 - 2QO,00 R$ 4.021,68 

out/17 R$ 3 591,68 R$ 5320,00 R$ 733,33 R$ 9 645,01 

nov/li R$ 4.387,80 R$ 2.836,88 R$ 733,33 R$ 8.508,01 

dez/17 R$ 5727,26 R$ 5 144,00 - 733,33 R$ 11 604,59 	- 
1/3 FRIAS R$ 1. 131,14 R$ - - 1 131,14 
TOTAL R$ 32451,73 R$ 14533,58 R$ 3014,69 R$ 50000,00 

iV FORMA DE EXEcUçAO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS 

METAS.. 

a Acompanhamento dos deficlentes Visuals a seus famthares como 

proposta de intervenção direcionada a compartlihada corn as farnilias, 
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Acompanhamento dos deficientes Visuals e seus familiares como 
proposta do intetvenção direcionada e compartlihada corn as farnilias, 

visando promover benefiQio8 soclais, autoestirna, autonornia e qualidade 

do vida. 

Acolhirnento atravs de escuta qvallflcada para atender as 

necessidades, seja através de aasociação corn seus serviços ofrtados 

ou de aces corn rode sociassistenclal; 

Executor os services em articulacão corn a Redo de atendimento. 

Avaliação socioeconôrnia das familias a flrn de verificar a realldado 

social dos usuArios. 

• lncluso a acompanhemento dots deficientes visuals nas aulas 

especificas do programs do Associaço qua são oferecidos. 

• Visitas dornicjiares a firn de atender as especificacøes do Tipificaço 

Nacional, visando 0 acompanhamento familiar. 

V. oEFINlcAo DOS PARAMETRQS A SEREM UTIUZA DOS PAM 

AFERIcA0 DO CUMPRMENTQ OAS METAS 	 ; 

A avaliaçâo so efetiva do forma cornpartilhac. a, continua 0 sisternética, 
voltada pars, o alcance dos objetivos propostos, anélises do desemponho e 
reuntöes mensais ouvindo opinies e grau do satisfaçäo do todos os usuarios 
do nossos serviços. 
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