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PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1
Dados da pessoa jurídica mantenedora
Matriz

Razão Social: Comunidade Lar Cristão
Nome Fantasia: Comunidade Lar Cristão
CNPJ: 06.996.042/0001-00
Endereço: Estrada Municipal do Jaguari, 19.300- Bairro: Jaguari - S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-7090
E-mail: contato@larcristaosp.com.br
Site: www.larcristaosp.com.br

1.2

Identificação do responsável legal

Nome: Agnaldo Gonçalves
RG: 53.726.033-X
CPF: 561.073.829-68
Endereço: Rua: Gisele Martins, 291 Apto 32 BI D
Telefone: 12-99747-6256
E-mail: contato@larcristaosp.com.br
Formação Profissional: Tec. Administrativo

1.3

Identificação do responsável técnico pelo Plano de Trabalho

Nome: Luciclei Ribeiro da Silva Matos
RG: 56.425.349-2
CPF: 798.504.565-15
Endereço: Rua: Galgos,260 Jd Satélite - São Jose dos Campos/SP
Telefone: l 2-98139-9425
E-mail: lucimatos20 l 6@outlook.com
Formação Profissional: Serviço Social
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Bairro: Jaguari - S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-7090
E-mail: contato@larcristaosp.com.br
Site: www.larcristaosp.com.br
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1.4 Apresentação da Organização

A Comunidade Lar Cristão está atuando em São Jose dos Campos desde 2009, atendendo
todo o estado de São Paulo com o acolhimento e reinserção social de dependentes químicos e
apoio aos seus familiares.
Em 2014 foi firmada parceria com o estado de São Paulo no Programa Recomeço, serviço
de acolhimento social de dependentes de substância psicoativas, compondo a Rede de
Atendimento no âmbito do programa Estadual "Recomeço uma vida sem drogas" através de
recursos públicos repassados pela Celebração.
Na experiência da parceria anterior foi bastante significativa, a comunidade teve acesso a
cursos de capacitações e graduação, além de estabelecer fluxo e parcerias com a rede regional
de serviços. A Comunidade Lar Cristão tem por finalidade promover as políticas sociais de
assistência social, educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e
outras garantidas pela Constituição, que assegure o desenvolvimento fisico, mental e social do
acolhido em condições de liberdade, dignidade e proporcionando a sua inclusão e emancipação
social.
A Comunidade Lar Cristão está localizada na Zona Rural em São Jose dos Campos com
área total de 49300m2 , para atender até (60) sessenta pessoas, e conta com uma equipe de
Psicólogo, Assistente Social e Conselheiros especializados em dependência química. Objetivase trabalhar com uma dinâmica que enriqueça e fortaleça os vínculos, e que colabore para a
construção de processos de autonomia e segurança do acolhido e sua família nas distintas
culturas presentes.

1.5 Análise Diagnóstica do território
A Comunidade Lar Cristão está situada na Cidade de São José dos Campos, que possui
uma população de 687.544 de habitantes. O município está integrado - junto com as regiões
metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Baixada Santista- ao Complexo
Metropolitano Expandido, uma mcgalópolc que ultrapassa ao 30 milhões de habitantes (cerca
75% da população paulista) e que é a primeira aglomeração urbana do tipo no hemisfério sul.
No final de 2014, a Endeavor Brasil Lançou a I' edição do índice de Cidnde
Empreendedora de São José dos Campos ficou cm Sexto lugar. O Produto lotemo Brnto (PIB)
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Ao irro: Jaguari S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-70CJ0
E-mail: contatoª ~hm:ristaosp.com.br
Site: www.lan;ristaosp.com.br
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de São José dos Campos é o maior da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte,
é o oitavo maior do estado de São Paulo. Em 2000, o índice de Desenvolvimento humano (IDH)
de renda era de 0.800, sendo que o do Brasil naquele ano ern de O, 723. De acordo com dados
do IBGE, em 2013 o PIB do município era de R$27.401.017 mil, e o PIB per capita foi de
R$40.699,3 l . De acordo com o IBGE, a cidade possuía, no ano de 2009, 20 997 unidades locais
e 20 262 empresas e estabelecimentos comerciais atuantes 212 834 trabalhadores eram
classificados como pessoal ocupado total e 185 922 categorizavam-se em pessoal ocupado
assalariado. Salários juntamente com outras remunerações somavam 5 116 976 mil reais e o
salário médio mensal de todo município era de 4,7 salários mínimos.
A principal fonte econômica está centrada no setor secundário, porém o comércio também
representa uma relevante parcela de participação na economia da cidade. A comunidade
mantém parceria com o nosso município e os serviços oferecidos, no que atinge a área de
atendimento médico e social, o que vem a favorecer a nossa atuação direta com os acolhidos
que estão aos nossos cuidados na CT.

Estrada Municipal do Jab'llnri, 19.300 - Rairro: Jaguari - S.J. Cumpos/SP
Telefone: 12-3307- 1941 / 12-99749-7090
E-mail: contnto(tl},larcristaosp.com.hr
Site: www.lun:ris1nosp.co111.br
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1.6 Mapeamento da rede de serviços utilizada
,

.

Nome

Referência na
organização

Telefone

E-mail

~

Ações desenvolvidas

"

Atendimento médico individual, atendimento
Psicossocial, Grupo auto-ajuda
Atendimento de Urgência, encaminhamento
de acolhimento

CAPsAD

Cristiane

3942-1833

Capsad@sjc.sp.gov.br

Saúde Mental/ UPA

E<ineia

3931-4211

upasaudemental@sjc.sp.gov.br

UBS

Ana Rita

3922-4035

ubstelespark@sjc,sp.gov.br

Atendimento Clinico e Odontológico

SASC

Patrícia

3909-2655

sasc@sjc.s12.gov.br

Articulações com a Rede de Atendimento
psicossocial

Centro POP I

Alinete

3909-2682

Centropopl@sjc.sp.gov.br

Referência e contra referência

IEAD-BELEM

Nelson Teixeira

3322-8196

Adbelemsjc@hotrnail.com

Reunião Religiosa

Grupo Sol

Sergio

3923-1544

Abapsjc@hotmail.com

Reunião Auto- Ajuda, externo

GrupoAA

Anônimo

-

-

Participação dos acolhidos em grupos
externos

t,
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Bairro: Jaguari - S.J. Campos/SP
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1.7 Modalidade de acolhimento
Comunidade Terapêutica de Interesse Social

X

Legalmente Constituída (LC)
Casa de Passagem
República

1.8 Público alvo
Adulto Gênero Masculino

X

Adulto Gênero Feminino

1.9 Permite tabaco

1.10 Capacidade total de atendimento (de acordo com o aprovado pela Vigilância
Sanitária)
1

Número de vagas

j 60

1.11 Quantidade de vagas sugeridas para o Programa Recomeço
1 Número

de vagas

j 24

1.12 Percentual de vagas disponíveis para o Programa Recomeço

1

Percentual de vagas j 40%

Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Oairro: Jaguar! - S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-7090
E-mail: contato@larcristaosp.com.br
Site: www.larcristaosp.com.br
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2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 Comunidades Terapêuticas de Interesse Social Legalmente Constituída
Serviço de acolhimento destinado a adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso
de substâncias psicoativas, com objetivo de subsidiar o processo de reorganização
biopsicossocial em um espaço adequado e de referência, oferecendo suporte para o processo de
recuperação e reinserção social. Atendimento pautado pela convivência entre os pares com
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, atribuindo a construção de um novo
projeto de vida e a conscientização sobre a condição de dependência química e o
desenvolvimento de estratégias para manutenção da abstinência, em trabalho articulado com a
rede de serviços, em especial de saúde e assistência social.
O período máximo de acolhimento do atendido neste serviço é de J80 dias, conforme o
Plano de Atendimento Singular - PAS, podendo ser excepcionalmente prorrogado por até mais
90 dias, mediante relatório social fundamentado, encaminhado ao Grupo de Gestão Executiva
do Programa Recomeço que deliberará sobre a prorrogação solicitada.
As atividades desenvolvidas pela CT são:
• Acolhimento: que é realizado pelo serviço social, psicólogo e conselheiro. A
equipe técnica Psicólogos e Assistentes Sociais, realizam atendimentos individuais e em
grupos, encaminhamentos a Redes de serviços. Atendimento pautado pela convivência
entre os pares com fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É realizado
palestra de PPR, AA, educador fisico e oficineiro.
• Reinserção Social: após 60 dias, tem sua primeira visita com o objetivo de
resgatar e fortalecer os vínculos familiares, e a cada trinta dias retoma para dá
continuidade. Reunião Externa de Espiritualidade, grupos no CAPs AD e grupos de auto
ajuda.
• Atendimento Individual: são realizados na instituição de segunda a sexta-feira
psicólogo e assistente social objetivo trabalhar o processo de recuperação da dependência
química, tendo como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares
fortalecimento dos vínculos,

dias de visitas psicólogo e assistente social realiza

atendimento individual e grupos com a família semanalmente.

~

• Articulação em Rede: uma vez a cada mês realizamos junto as Rede de serviços,
uma reunião para desenvolver estratégias para manutenção da abstinência dos acolhidos,
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Bairro: Jaguari - S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-7090
E-mail: contato@larcristaosp.com.br
Site: www.larcristaosp.com.br
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esta rede e composta pelo: CAPS AD, CENTRO POP, SASC, UPA Saúde Mental
Comunidades Lar Cristão e outras Comunidades de compõe a REDE Municipal.

O

processo terapêutico é pautado pela construção de um novo projeto de vida, que passa
pela reabilitação física, emocional e psicológica do indivíduo, sua conscientização sobre
a dependência química.
É características da Comunidade Lar Cristão que este serviço tenha a realização de

atividades de auto cuidado visando o desenvolvimento da autonomia, organização e
responsabilidade, assim como também as atividades de espiritualidade, que auxiliem o
indivíduo na busca do seu equilíbrio emocional.
A Comunidade Lar Cristão garante a assistência psicossocial durante todo o processo de
recuperação com uma equipe de profissionais, assim como a promoção da reinserção social do
acolhido, desenvolvendo trabalho de resgate e fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, a inserção em programas de qualificação profissional e o apoio na conquista do
auto sustento.

Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Bairro: Jaguari - S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-194 1 / 12-99749-7090
E-mai l: contato@lan:ristaosp.com.br
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ltJIIUllltlJll44 J.IU lnst40

IARO
CRISTÃO

CNPJ: 06.996.04W001-00
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300- São Jose dos Campos - SP
Tel: (12) 3307-1941
.
Sde: www.larcristaosp.com.br E-mail: contato@larcnstaosp.com.br

3. RECURSOS FÍSICOS

Quantidade
Estrutura flsica existente
01
1. Cozinha
01
2. Refeitório
01
3. Sala de estar/descanso
4. Setor administrativo com estrutura de escritório, almoxarifado e arquivo
01
fisico e digital das fichas de atendimento
5. Espaço adequado para guarda de medicamentos controlados prescritos
01
pelo serviço de saúde de referência
01
6. Sala de reuniões e atendimento coletivo
02
7. Sala para atendimento individual ou em pequenos grupos
05
8. Banheiros individuais, com chuveiros e instalações sanitárias
10
9. Banheiro coletivo (lugares), com chuveiros e instalações sanitárias
10. Dormitórios individuais, com espaço para guarda de pertences individual
11. Dormitórios com até 3 beliches, com espaço para guarda de pertences
10
individual
12. Dormitórios com mais de 3 beliches, com espaço para guarda de
pertences individual
13. Espaço de descanso para profissionais que trabalham no serviço
01
14. Lavanderia
01
15. Despensa
01
16. Almoxarifado
01
17. Área para realização de oficinas e atividades laborais
03
18. Granja
01
19. Horta
03
20. Pomar
01
21. Area externa para prática de atividades fisicas e desportivas
01
22. Área interna para prática de atividades fisicas e desportivas
01
23. Outros (detalhar)
-

Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Bairro: Jaguari - S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / l 2-99749-7090
E-mail: contato@larcristaosp.com.br
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4. RECURSOS HUMANOS

.

Quant.

Função

Carga ~or,rta

Re&lmede

■emanai

contratação

Forma de
financiamento · ·

l

Psicólogo

40h

CLT

Programa Recomeço

l

Ass. Social

30h

CLT

Programa Recomeço

4

Conselheiro

40h

CLT

Programa Recomeço

l

Oficineiro

16h

l

Assist.
40h

Administrativo

Prestação de

Recurso próprio

serviços
Prestação de

Programa Recomeço

Serviços

4.1 Descrição das funções

Função

De1criçlo das atribuições do cargo

•
•
•
Psicólogo

•
•
•
•

•
•
•

Elaborar e avaliar o Projeto Terapêutico e do material de
apoio.
Supervisionar a elaboração do PAS .
Realizar reuniões temáticas.
Realizar atendimento psicológico individual e grupal.
Realizar atendimento familiar .
Elaborar e avaliar o cronograma mensal de atividades .
Coordenar as atividades de autocuidado e sociabilidade .
Elaborar de relatórios e registro em prontuários .
Coordenação das atividades de uutocuidado e sociabilidade .
Elaboração de relatórios e registro em prontuários .

Estrada Municipal do Jaguuri, 19 .300 - Bairro: Jaguari - S.J. Cumpos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-7090
E-mail: contnto@larcristaosp.com.br
Site: www.larcristaosp.com.br
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• Realizar triagem e avaliação social do acolhido;
• Cadastro inicial e monitoramento nas primeiras 24 horas de
acolhimento.
• Orientar e articular a retirada de documentos pessoais;
• Realizar acompanhamento familiar dos acolhidos;
• Elaborar e atualizar o Plano de Acolhimento Singular (PAS);
• Elaborar relatórios e pareceres sociais.
• Orientar os acolhidos e seus familiares sobre os direitos
sociais;
• Realizar atendimento social dos acolhidos (individual e em
grupo);
• Promover a reinserção social e familiar;
• Interagir com o sistema judiciário;
• Orientar e encaminhar os acolhidos e seus familiares para a
rede de serviços regional (saúde, assistência social, justiça,
educação, dentre outros);
• Realizar encaminhamentos para o cadastro dos acolhidos e
seus familiares no CRAS ou CREAS e no CadÚnico.
• Contribuir para reconstrução da autonomia dos acolhidos e
seus familiares;

Assistente Social

•
•
•
•
•
•
•

Conselheiro

•

Oficineiro
Assistente
Administrativo

Contribuir com a organização interna da comunidade
terapêutica.
Acompanhar as atividades internas e externas do
Cronograma.
Avaliação do cumprimento das Normas de Moradia e
normas básicas da comunidade terapêutica.
Elaborar a Ficha de Evolução.
Intervir com os acolhidos de forma individual e grupal.
Organizar dos prontuários e documentos dos acolhidos.
Realizar de atividades ligadas à conscientização sobre a
dependência química. Organização dos prontuários e
documentos dos acolhidos.
Realização de atividades ligadas à conscientização sobre a
dependência química.

•

Ministrar Oficinas, Musica, Teatro, pequenos trabalhos de
marcenaria, Leitura e artesanato e Padaria.

•

Manter atualizados todas as documentações da OSC, relatórios
gerenciais e financeiros.

Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Bairro: Jaguarí - S.J. Campos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-7090
E-mail: contato@larcristaosp.com.br
Site: www.larcristaosp.com.br
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral

Ofertar serviço de acolhimento social especializado, em regime residencial, para atendimento
de adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas, de caráter
protetivo, transitório, VOLUNTÁRIO e GRATUITO, visando uma melhora significativa na
sua qualidade de vida.

5.2 Objetivos específicos

a. Garantir a execução do atendimento dentro das diretrizes do Programa Recomeço: uma
vida sem drogas, estabelecidas pelo Edital SEDS nº 001/2017 e Resolução SEDS/SES
nº O1/2017 e Resolução SEDS nº 08/2017, assim como pela Celebrante, sendo esta a
FEBRACT.

b. Disponibilizar informações para cumprimento de metas através da aferição dos
indicadores sociais pertinentes ao sistema de monitoramento do Programa Recomeço:
uma vida sem drogas, possibilitando a avaliação e mensuração dos resultados e impactos
das atividades desenvolvidas.
c. Garantir a adequada gestão administrativa e a correta aplicação dos recursos financeiros
em sua prestação de contas.

Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Bairro: Jaguari - S.J. Carnpos/SP
Telefone: 12-3307-1941 / 12-99749-7090
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6. MÉTODO

De acordo com os objetivos estabelecidos acima, a organização desenvolverá os
mesmos da seguinte fonna:

ATIVIDADE
Garantir que o acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e
gratuita.
PROCEDIMENTO
O Candidato e Família no ato da apresentação do serviço assina o termo onde é descrito que
o acolhimento e voluntário e gratuito podendo desistir a qualquer momento.
RESPONSAVEL
Assistente Social, psicólogo e Conselheiro de Plantão
FREOUENCIA
Todas as vezes que há acolhimento
ATIVIDADE
Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde.
PROCEDIMENTO
Através de encaminhamento da UPA de Saúde Mental e CAPs AD
RESPONSA VEL
Assistente Social, psicólogo e Conselheiro de Plantão
FREQUENCIA
De se2UI1da a sábado das 09:00 as 17:00h
ATIVIDADE
Informar os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de
Acolhimento Social da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do
acolhido.
PROCEDIMENTO
No momento do acolhimento, é informado os critérios de admissão, permanência e saída,
além do Programa Terapêutico oferecido pela organização.
RESPONSAVEL
Assistente Social e Conselheiro de Plantão
FREQUENCIA
Todas as vezes que há acolhimento
ATIVIDADE
Manter atualizados os registros dos acolhidos.
PROCEDIMENTO
PAS mensal e evolução nos atendimentos.
RESPONSAVEL
Psicólogo, Assistente Social e Conselheiro
FREOUENCIA
No mínimo semanalmente.
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ATIVIDADE
Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema Cadúnico.

PROCEDIMENTO
Verifica se o acolhido tem todas as documentações necessárias. Caso não, providencia-se no
Poupa Tempo, cartório eleitoral e no CRAS do município. A equipe vem até a instituição ou
levamos o acolhido até o CRAS.

RESPONSAVEL
Assistente Social

FREOUENCIA
Após exigências de documentação até 30 dias de acordo com a agenda do CRAS
-

ATIVIDADE

Comunicar aos familiares ou pessoa previamente indicada pelo acolhido, às unidades de
referência de saúde e de assistência social, assim como às autoridades policiais no caso de
intercorrência grave ou falecimento da pessoa acolhida, sendo registrados e arquivados todos
os procedimentos junto aos serviços.

PROCEDIMENTO
Comunicar imediatamente, no prazo de até 24h familiares ou pessoa de referência e de
assistência social e autoridades policiais, bem como registra o ocorrido no prontuário.

RESPONSAVEL
Assistente Social, psicólogo ou Conselheiro de Plantão

•..

.

FREOlJENCIA
Todas as vezes que houver intercorrências

..

ATIVIDADE
Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal.

PROCEDIMENTO
Realizar-se a orientação, identificar-se a demanda e encaminharmos para o órgão
competente.
RESPONSAVEL
Assistente Social
FREQU'tNCIA
De acordo com a demanda
~

"'

.,

ATIVIDADE

Participação do acolhido no processo de decisão dentro da comunidade, por exemplo:
Definições, em Assembleia, das Atividades, Normas, Regras de Convivência, etc., dentro da
organização.
PROCEDIMENTO
,_ Através de caixa de sugestões e Assembleias.

RESPONSAVEL

·-

Psicólogo e Assistente Social

FREOUENCIA

-·
,_,

>

•.

,

.,

,,

-

-

Mensal
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ATIVIDADE
Atrib_uição de papeis relevantes dentro da organização, coerentes com o PAS e preparo
anten?r (Coordenação de reuniões, atividades, oficinas, responsabilidade por setores da
organização).

PROCEDIMENTO
De acordo com a adesão e evolução no acolhimento o acolhido conquista o papel de
referência por setor no CT, adquirindo responsabilidade frente a algumas reuniões e oficinas.
Isto é construído pela equipe e acolhido.

RESPONSAVEL
Psicólogo, Assistente Social e Conselheiro

FREQUENCIA
Após sessenta dias de permanência com avalição da Equipe

ATIVIDADE
Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS.

PROCEDIMENTO
Através de atendimento do acolhido e família

RESPONSAVEL

-

Assistente Social e Psicólogo

FREQUí;NCIA
PAS inicial com 20 dias e PAS revisão mensal.

ATIVIDADE
Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica:
• Assembleia comunitária;
• Grupos de prevenção à recaída;
• 12 Passos (ou atividade similar).

PROCEDIMENTO

Assembleia comunitária realizadas com a abertura da caixa de sugestões,
Prevenção a recaída através de terapias temáticas
.
O Grupo de AA atividades em Grupo através de Palestras e Partilha

RESPONSA VEL
Psicólogo, Assistente Social e Voluntario do AA

FREQUENCIA

•
•

•

Assembleia comunitária - Mensal
Grupos de prevenção à recaída - Semanal
12 Passos (ou atividade similar) Semanal

ATIVIDADE
Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo.

PROCEDIMENTO

·

1

Realiza-se atendimento individual conforme demanda e reuniões de grupo quinzena·

RESPONSAVEL
Psicólogo e Assistente Social.

FREOUENCIA
Semanal/ De acordo com o PAS
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ATIVIDADE
Fonnaçào de vínculos, com a convivência entre os pares com orientação técnica.
PROCEDIMENTO
'
Orientações realizadas individualmente e em grupo.
R.ESPONSAVEL
Psicólogo, Assistente Social e Conselheiro.
FREOutNCIA
Semanalmente

ATIVIDADE
Promoção do desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de vida.
PROCEDIMENTO
Atendjmento Individual e buscando com a família o fortalecimento dos vínculos, para
construção do projeto de vida.
RESPONSAVEL
Psicólogo, Assistente Social
FREOUENCIA
Semanalmente

ATIVIDADE
Promoção de atividades de conscientização sobre a dependência química e o
desenvolvimento de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida.
PROCEDIMENTO
Execução de atividades sobre a dependência química, bem como o acesso aos grupos de NA
eAA.
RESPONSAVEL
Psicólogo, Assistente Social e Voluntario no grupos externos
FREOUENCIA
Semanal

ATIVIDADE
Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização,
responsabilidade e autocuidado.
PROCEDIMENTO
Confonne orientações e aptidão do acolhido, podendo exercer lideranças na cozinha, padaria,
higienização local, horta, artesanatos.

RESPONSAVEL
Psicólogo e Conselheiro

FREOUENCIA
Diária

ATMDADE
Trabalho articulado com a rede de serviços locais para a garantia de direitos.
PROC$DIMENTO
Identificar n necessidade de cada acolhido e encaminhar para a rede de serviços disponível
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 - Baírro: Jaguan - S.J. Campos/SP
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na região, a fim de garantir o acesso às poHticas e de promover a garantia dos direitos dos
acolhidos.
RESPONSAVEL
Assistente Social
FREQUENCIA
Quinzenal

ATIVIDADE
Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde.
PROCEDIMENTO
Identifica-se no atendimento individual e em grupo a necessidade de cada acolhido quando
identifica um tratamento é encaminhado a rede ou em necessidades emergencial
RESPONSAVEL
Assistente Social e conselheiro
FREQUENCIA
De acordo com a demanda
ATIVIDADE
Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de Acolhimento Social, bem
como nas a ões de re ara ão ara a reinser ão social.
PROCEDIMENTO
Atendimento familiar nas visitas com orientações individual e grupo e encaminhamento para
os de auto n'uda, de acordo com a evolu ão come a a reinser ão
RESPONSAVEL
Psicólo o, Assistente Social e Conselheiro
FRE
NCIA
.
Mensal
ATIVIDADE
Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia,
organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática.
PROCEDIMENTO
Através de orientações e distribuição das tarefas
RESPONSAVEL
Psicólogo e Conselheiro
FREOUtNCIA
Diária
ATIVIDADE
Ofertar acesso de fonna livre e não obrigatórin a atividades de espiritualidade sem
dlscriminaç1io de credo.
'
PROCEDIMENTO
E feita a orientação quanto a espiritualidade e o acolhido que não se identifica é encaminhado
para outra atividade
RESPONSAVEL
Psicólogo, Assistente Social e Conselheiro
Estrada Municipal do Joguari, 19.300 - Bairro: Jagunri - S.J. Cnmpos/SP
Tolcfono: 12-3307-194l / 12-99749-7090
E-mail: contato@larcris1aosp.com.br
Site: www.lnrcristnosp.com.br

IARÔ
CRISTAO

lntll1lllllllú .l,'tl,r Cnrt4/J

CNPJ: 06.996.042AXXJ1-00
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300- São Jose dos Campos - SP
.
Te/: (12) 3307-1941
Site: www.Jarcristaosp.com.br E-mail·contato@larcristaosp.com.br

I FREQiitNCIA
Semanal

ATIVIDADE
Propici_ar ~tividades tisicas e desportivas que promovam a reabilitação tisica e o convívio
comun1táno.
PROCEDIMENTO
Execução de atividades físicas e desportivas, como caminhadas, jogo de futebol e academia.
RESPONSAVEL
Psicólo20 e Conselheiro
FREOUtNCIA
Uma vez por semana
ATIVIDADE
Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o auto
sustento do indivíduo.
PROCEDIMENTO
Através de oficinas diversas
RESPONSAVEL
Oficineiro
FREOUENCIA
Uma vez por semana
ATIVIDADE
Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à
inclusão produtiva.
PROCEDIMENTO
Após feita a orientação e avaliação de cada acolhido busca-se parcerias externas
RESPONSAVEL
Assistente Social
FREOU1tNCIA
De acordo com a demanda
ATMDADE
Garantir o acesso a ~rupos externos de mutua ajuda.
PROCEDIMENTO
Após 30 dias todos recebem orientações e participam de grupos externos, durante o período
de acolhimento, sendo conduzidos através de veiculo da instituição e de voluntários.

RESPONSAVEL
Psicólogo, Assistente Social

FREQUlNCIA
Quinzenalmente

ATIVIDADE
Oarnntir o acesso a atividades culturais e de lazer externas.
PROCEDIMENTO
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Através de atendimento individual e em grupo encaminhamos para participação das
atividades como ir ao Cinema, Parque da Cidade, eventos culturais.
RESPONSAVEL
Assistente Social e Psicólogo
FREQUENCIA
Mensal

ATIVIDADE
Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias .

PROCEDIMENTO
Nas visitas mensal recebem orientações e encaminhamento para a Rede ou grupo de famílias

RESPONSAVEL
Assistente Social e Psicólogo

FREOUENCIA
Mensal

ATIVIDADE
Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe.

PROCEDIMENTO
Através de Capacitações externas, fóruns, Congressos e Técnicos da Equipe

RESPONSAVEL
FEBRACT e Diversos

FREOUENCIA

-

No mínimo, mensalmente, seja através da Rede FEBRACT, Munícipe e outros.

ATIVIDADE
Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento.

PkOCEDIMENTO
Mensalmente através de levantamentos e instrumentos de monitoramento avaliamos a
permanência dos acolhidos e garantir a permanência mínima de 90 dias.

RESPONSAVEL
Psicólogo e Assistente Social

FREOUENCIA
Mensal

ATMDADE

'

Gestão financeiro-administrativa

PROCEDIMENTO
Através de relatório demonstrando os gastos, comprovantes e conciliação bancaria

RESPONSAVEL
Assistente Administrativo

FREOUENCIA
Diâria
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7. TRANSPARtNCIA E CONTROLE
A Comunidade Lar Cristão, em conformidade com o art.11 da Lei 13.019/2014,
disponibiliza em sítio eletrônico https://www.larcristaosp.corn.br/ as ações realizadas em parceria
com o poder público, permitindo o acesso das informações ao público, conforme imagem
abaixo.
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8. RESULTADOS ESPERADOS
=

-,-:-=

Taxa de ocu ação
Média de ermanência (dias
Taxa de acolhidos encaminhados ara cursos de ualificação
Taxa de acolhidos atendidos em outros serviços da rede regional
saúde, assistência social, ·ustiça, educa ão, dentre outros
Taxa de acolhidos que participaram de atividades de convívio social
fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas, de
lazer, reli iosas,
os de a·uda, etc.)
Taxa de desli amentos ualificados
Taxa de acom anhamento or 12 meses ós saída
Taxa de acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região e
cadastrados no CadÚnico
Taxa de famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS, Recomeço família)
Taxa de rofissionais de nível su erior ca acitados
Taxa de rofissionais de nível médio de cada servi o ca acitados

50%
80%
60%
50%
50%
100%
30%
100%
70%

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Oatçgoria
Recursos Humanos
Provisões
Beneficios
Material de consumo
Serviços de terceiros

Total

53,70%
3,46%
0%
28,22%
14,45%

17.
'
l.120,17

100

32.400,00

9.144,13
4.737,00

São José dos Campos, 01 de abril de 2019.
lucidel R. da Silva
Assis
CR

Lucicle ·

te Social
4S.339

Silva Matos
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