RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Número da Parceria:

Período de Execução:

Período de Vigência:

Termo de Fomento nº 03/2018 – Termo de
Prorrogação e Aditamento assinado em 22/02/2019

01/03/2019 a
31/12/2019

10 meses

Nome da Organização: Associação de Deficientes Visuais de Fernandópolis- ADVF
Descrição do Serviço: Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com deficiência,
idosas e suas Famílias.
Público Alvo: Pessoas com Deficiência e suas Famílias.
1. Execução 01/03/2019 a 31/12/2019
Relatório quadrimestral referente ao mês de Setembro a Dezembro de 2019
1.1 Ações programadas:
O serviço é de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e
suas famílias com algum grau de dependência ou que tiveram suas limitações agravadas por violação de
direitos, o qual é concebido em consonância com a tipificação Nacional dos Serviços Socioassistênciais do
SUAS e referenciada ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e matricia o
serviço ao Sistema Único da Saúde/NASF/PSF – SUS, para realização de agendas de trabalho conjunto e
encaminhamentos.
O serviço contribui para evitar o isolamento social da pessoa com deficiência e do cuidador
familiar e outras situações de risco e violação de direitos, autonomia e independência.
O atendimento da ADVF é das 07:30 às 17:00 horas de segunda á sexta-feira, oferta aos usuários
cafés da manhã e tarde e cada usuário permanece na entidade conforme sua disponibilidade e necessidade,
principalmente se for da região. (Ofertamos almoço de acordo com a necessidade do usuário).
Oferta atividades básicas como: tarefa para autonomia na vida diária, nos autocuidados, arrumarse, vestir-se, fazer higiene pessoal, locomover-se, atividade com tecnologia assistiva e atividade
Instrumental como: desenvolvimento pessoal e social da pessoa com deficiência e seu empoderamento,
como levar a vida de forma mais independente possível, favorecendo a integração e a participação do
indivíduo no seu entorno e em grupos sociais, através dos grupos socioeducativos com os usuários.
A equipe técnica utilizará recursos que visem estimular a participação dos usuários e das famílias,
promovendo reflexões e debates sobre demandas e conflitos da vida cotidiana, visando o fortalecimento de
vínculos que promovam a construção da autonomia, da Inclusão Social e redução da sobrecarga do
família/cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.
O serviço viabiliza acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas
públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla
“cuidador e dependente”.
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Soma-se a isso o fato de que a equipe técnica poderá identificar demandas do dependente e/ou do
cuidador e situações de violência e/ou violação de direitos e acionar os mecanismos necessários para
respostas a tais condições. Realizar registro de acordo com os instrumentos definidos para o serviço e
promover a troca de informação com a equipe técnica, envolvendo a rede e articular-se com os serviços no
território.
Atividade musical - com o objetivo de Inclusão social e desenvolvimento de comunicação, coral
participando com o grupo em apresentações musicais diversas.
Atividade com tecnologia assistiva, através da inclusão digital com programas específicos como:
Dosvox e Virtual Vision com tecnologia Adaptativa e Adaptações, que contribuem para proporcionar e/ou
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida
Independente e Inclusão.
Sala com professora/pedagoga com especialização em DI (Deficiência Intelectual) e formação em
DV (Deficiência Visual), onde são aplicadas aulas de escrita e leitura Braille, Sorobã, apoio pedagógico
para crianças, adolescentes e adultos que estão incluídos na rede regular de ensino (escola e faculdade).
Atividades de Orientação e Mobilidade (uso da bengala), proporcionando acesso e garantia de
direito de ir e vir com segurança e autonomia.
Acolhida, escuta qualificada, estudo diagnóstico da família, construção de plano individual
e/ou familiar de Atendimento:
Os atendimentos iniciarão com a acolhida e escuta no qual será realizado um diagnóstico para
analisar as demandas apresentadas e situações de dependência, podendo ser um atendimento
individualizado e em grupos, conhecendo o perfil dos usuários e das famílias/cuidador, onde será
estimulado o diálogo, orientando os usuários e famílias, e será elaborado o plano de Atendimento
Individual e/ou Atendimento Familiar, o atendimento sócio familiar e psicossocial acontecerão na
instituição por assistente social e/ou psicólogo, e o serviço acontecerá de acordo coma disponibilidade do
usuário;
Encaminhamentos e atualização de Prontuários:
Os encaminhamentos serão realizados de acordo com a necessidade dos usuários e familiares. Todo
encaminhamento realizado será acompanhado até a efetivação (referência/ contra referência) garantindo o
direito ao acesso a serviços da rede socioassistenciais e demais políticas públicas;
A equipe técnica atualizara os prontuários, bem como alinhara conforme orientações da Gestão da
Proteção Social Especial e CMAS, com registros de informações em conjunto com a elaboração de
relatórios de acompanhamento familiar. Através do plano de atendimento individual/familiar será possível
mapear a real situação socioeconômica e cultural de cada família/cuidador e usuário atendidos pelo
serviço, e acompanhar a evolução dos mesmos.
Reunião técnica de equipe: a equipe técnica se reunirá mensalmente com o objetivo de planejar,
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sanar pendências e avaliar a oferta do serviço e estabelecer novas estratégias e metodologias acessíveis e
trocar informação.
Elaboração de Relatórios: Serão alimentados mensalmente pela equipe técnica, relatórios do
serviço ofertado, plano individual, podendo seguir modelo solicitado pelo gestor ou CMAS;
Utilização das ambiências para o desenvolvimento de grupos socioeducativo:
Forma de conduzir a atividade:
Garantir um espaço de construção coletiva, de troca de saberes e construções visando à defesa de
direitos, considerando que a cidadania é, antes de tudo, o resultado de uma integração social e inclusão na
sociedade. Desenvolver temas e trazer convidados que enriqueçam o conhecimento e visem à superação
das situações violadoras de direitos, proporcionando autonomia;
Profissionais envolvidos: Equipe Técnica e/ou convidados.
Período de realização semanal: 1vez por semana
Capacitação da Equipe: Para a qualidade do serviço, os técnicos se capacitarão para aprimorar e
possibilitar melhor atendimento voltado para assuntos relacionados às técnicas inovadoras de atendimento
ao usuário a fim de possibilitar melhores resultados no serviço.
Atividade de socialização e lazer: Dias 06 e 12/09 curso com o corpo de bombeiros, 31/10 Visita
da Osc Osfer, Dia 19/11 Visita a secretaria do esporte, Dia 03/12 Caminhada Inclusiva e Dia 07/12 –
Almoço de Confraternização entre usuários e família/cuidador.
1.2 Ações Executadas:
Atividades realizadas conforme plano de trabalho:
Trabalho Técnico – Operativo: No dia 29/11 pauta da reunião: – Reunião da 7ª (sétima) caminha
inclusiva.
Prontuários: abertura e alimentação- plano de atendimento individual e/ou familiar e
elaboração de relator ios: 100% de plano de atendimento individual, foi atualizado o PIA. Foram feitos
pela equipe técnica, relatórios mensais da execução do objeto e os relatórios da execução de cada
atividade.
Acolhida, escuta qualificada, inserção e atendimento: Foram realizados a acolhida e escuta
qualificada no qual foi feito um diagnóstico e as demandas apresentadas e situações de dependência. Os
atendimentos psicossociais aconteceram na instituição pela assistente social e/ou psicólogo, e o serviço
acontecera de acordo com a disponibilidade do usuário, sendo preenchidos em prontuários.
Encaminhamentos: não houve a necessidade de encaminhar.
Trabalho com os usuários:
Grupo Socioeducativo: Com o objetivo de garantir um espaço de construção coletiva, de troca de
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saberes e construções visando à defesa de direitos, considerando que a cidadania é, antes de tudo, o
resultado de uma integração social e inclusão na sociedade. Desenvolver temas e trazer convidados que
enriqueçam o conhecimento e visem à superação das situações violadoras de direitos. Realizados duas
vezes por semana com grupos divididos, com atividades que desenvolvam a autonomia, convivência
familiar, comunitária e social que contribuam na redução do isolamento social.
Realizando dinâmicas e reflexões de empoderamento e valorizando o potencial do usuário.
Foram realizadas também Atividades Complementares como: Atividade musical com instrumento
musical, onde o objetivo é de Inclusão social, envolvimento com a comunidade e comunicação, tendo o
envolvimento com a rede, através de apresentações quando agendadas e sempre que convidados na cidade
ou região.
Atividade com Tecnologia Assistiva - através da inclusão digital com programas específicos como:
Dosvox e Virtual Vision com tecnologia Adaptativa e Adaptações, que contribuem para proporcionar e/ou
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida
Independente e Inclusão.
Atividade de Orientação e Mobilidade - (uso da bengala), proporcionando acesso e garantia de
direito de ir e vir com segurança e autonomia.
Foram ofertadas Atividades Básicas como: tarefa para autonomia na vida diária, nos autocuidados,
arrumar-se, vestir-se, fazer higiene pessoal, e atividade Instrumental como: desenvolvimento pessoal e
social da pessoa com deficiência e seu empoderamento, como levar a vida de forma mais independente
possível, favorecendo a integração e a participação do indivíduo no seu entorno e em grupos sociais.
Apoio Pedagógico - foram aplicadas aulas de escrita e leitura Braille, Sorobã, para os usuários que
estão incluídos na rede regular de ensino (escola e faculdade).
Todas as atividades foram desenvolvidas com os usuários de acordo com o plano.
1.3 Alcance dos objetivos:
A ação da equipe foi pautada no reconhecimento do potencial dos usuários, na aceitação e valorização das
diversidades decorrentes da prestação de cuidados diários. Todas as atividades são ofertadas de acordo
com o interesse de cada participante.
Sendo assim foram obtidos os seguintes resultados e impactos esperados.
Resultados:





Redução do grau de dependência, proporcionar autonomia para a construção de projetos
individuais e coletivos, ocasionando assim uma melhor qualidade de vida ao mesmo e aos seus
cuidadores/familiares.
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;
Acesso aos direitos socioassistenciais; proteção nas situações de negligência, abandono, maustratos, violação dos direitos; outros riscos sociais.
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Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a pessoa
com dependência. Fortalecimento da convivência familiar e comunitária.
Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias.
Melhoria de qualidade de vida familiar.
Impactos Esperados:





Acessos aos direitos socioassistenciais;
Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional;
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a pessoas
com dependência;
 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;
 Melhoria da qualidade de vida familiar;
 Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;
Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias.
Conclusão:
De acordo com o plano de trabalho os objetivos e as metas foram alcançados, atingido em sua
totalidade e qualidade o objetivo proposto.
Todas as ações puderam possibilitar aos usuários em sua melhoria na qualidade de vida, ao apoio a
autonomia e a inclusão social dos usuários.
A intervenção foi voltada a diminuir a exclusão social e a reabilitação dos participantes.
1.4 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumprida
Não houve atrasos ou ações não cumpridas, está tudo de acordo com o plano de trabalho.
2. Outras Informações que julgar pertinente
Segue anexo fotos de atividades desenvolvidas
Fernandópolis – SP, 08 de Janeiro de 2020.
____________________________
Michele Mara Gale Scavazini
Presidente
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SETEMBRO/2019
ATIVIDADES (BRAILE, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, TECNOLOGIA ASSISTIVA, MÚSICA, APOIO PEDAGÓGICO, SOROBÃ)
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OUTUBRO/2019
ATIVIDADES (BRAILE, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, TECNOLOGIA ASSISTIVA, MÚSICA, APOIO PEDAGÓGICO, SOROBÃ)

FONE: ( 1 7 ) 3 4 6 3 – 3 0 0 6 – E-mail: adv.fernandopolis@hotmail.com – Site: www.advf.com.br
RUA MINAS GERAIS, 1323 – CENTRO – CEP 15600-073 – FERNANDÓPOLIS – SP

NOVEMBRO/2019
ATIVIDADES (BRAILE, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, TECNOLOGIA ASSISTIVA, MÚSICA, APOIO
PEDAGÓGICO, SOROBÃ)
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DEZEMBRO/2019
ATIVIDADES (ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, TECNOLOGIA ASSISTIVA, MÚSICA, CONFRATERNIZAÇÃO)
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