Instituto Lucas Amoroso-ILA

PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DEVIDO A PANDEMIA COVID -19

As estratégias apresentadas neste planejamento já estão sendo executadas desde Março 2020.

Instituto Lucas Amoroso
Serviço de Média Complexidade a Pessoas com Deficiência
Termo de Colaboração nº 14/2018 que entre si celebram o município da Estância Turística de Guaratinguetá e o Instituto Lucas Amoroso.
Técnico Responsável: Andrea Lauermann CRESS: 54838/ RG: 18282827/ CPF: 17085988800

OBJETIVO GERAL: Atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares na busca da garantia de direitos, melhora da
qualidade de vida e inclusão, e engajamento familiar e comunitário para diminuir a sobrecarga do cuidador.
NÚMERO DE ATENDIDOS: 35
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Instituto Lucas Amoroso-ILA

META 1 Objetivo específico Atendimento

Prestar atendimento a
pessoas com deficiência e
seus familiares em situação
de vulnerabilidade.

Atendimento de 35
pessoas/mês

ESTRATÉGIAS

1. Visita domiciliar, desde que o assistido esteja em boas
condições de saúde, bem como seus familiares, e não
apresente problemas respiratórios recorrentes. As
visitas ocorrem em espaços abertos, como o quintal
ou a entrada da casa, observando as normas de
contato e higiene.
2. Visita domiciliar via chamada de vídeo WhatsApp:
considerando alguns casos com alto risco, as visitas
são feitas através de chamadas de vídeo com a
participação do assistido e dos familiares.
3. Visita domiciliar interdisciplinar via chamada de vídeo
WhatsApp: devido ao isolamento social, muitas
questões emocionais, de adaptação ao momento,
além das questões físicas, de dor e mobilidade, o
psicólogo e a fisioterapeuta realizam chamadas de
acordo com a demanda observada pela técnica.
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IMPACTO SOCIAL

Redução das ocorrências de
situações de vulnerabilidade
social e fortalecimento de
vínculos
familiares
e
comunitários.
Diminuição da sobrecarga dos
cuidadores avinda da prestação
continuada de cuidados a PCD
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META 2 Objetivo específico

Capacitação

Qualificar a oferta do serviço por 1 capacitação mensal
meio
da
promoção
da
capacitação
sistemática
dos
profissionais responsáveis pela
oferta dos serviços.

1 capacitação anual

ESTRATÉGIAS
 As
reuniões
interdisciplinares ocorrem
1 vez ao mês com a
equipe, presencialmente,
em
espaço
arejado,
observando as condições
de segurança e higiene.

IMPACTO SOCIAL

Equipe com melhor compreensão,
envolvimento e capacitação para
oferecer trabalho atualizado e com
qualidade.
Melhorar a qualidade de vida dos
usuários.

 Devido a pandemia, o
número de cursos online e
lives temáticas aumentou,
proporcionando
a
possibilidade de participar
de
vários
encontros
científicos
na
área,
mensalmente.
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Convivência

ESTRATÉGIAS

IMPACTO SOCIAL

META 3 Objetivo
específico
Convivência
1 evento bimestral
Possibilitar acessos a
experiência e
manifestações
artísticas, culturais,
esportivas e de lazer
para a inclusão social
e o fortalecimento
dos vínculos
familiares e
1 oficina semanal
comunitários.

 Não é possível realizar devido a recomendação
de isolamento social.

Capacidade de demonstrar emoção,
autocontrole e de interação.
Desenvolver tomada de decisões,
habilidades sociais, culturais e artísticas,
diminuição de conflitos pessoais e/ou em
grupos, realização de tarefas coletivas.
Inclusão social
Melhora da qualidade de vida familiar

 Através das redes sociais, Instagram, Facebook
e grupo de WhatsApp, divulgamos eventos
como contação de histórias ao vivo pelo
Instagram, , atividades para serem realizadas
no ambiente familiar e vídeos com os
profissionais sugerindo momentos que
possam ser compartilhados em família.
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META 4
Articulação
Objetivo específico

Contribuir para a
articulação da rede
socioassistencial, dos
demais órgãos e das 01 reunião/mês
demais políticas
públicas.

ESTRATÉGIAS

Participação nas reuniões online, via plataforma
zoom, ou chamada de vídeo por WhatsApp.
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IMPACTO SOCIAL

Redução, junto a outras políticas
públicas, de riscos sociais e
fortalecimento da atuação em rede.

Instituto Lucas Amoroso-ILA
META 5
Participação e controle
Objetivo específico social
1 participação Bienal
Oportunizar o
acesso às
1 reunião mensal
informações sobre
direitos e sobre
participação cidadã,
estimulando o
desenvolvimento
do protagonismo
dos usuários

ESTRATÉGIAS

IMPACTO SOCIAL

- Não há conferências agendadas.

- Adotamos estratégias de alcance a distância como: Acesso aos direitos socioassistenciais;
live via Instagram, com a participação dos assistidos Usuários com plena informação dos seus
através de perguntas. Vídeos publicados no Facebook,
direitos e deveres e exercício da
além das informações postadas no grupo dos
cidadania
assistidos do ILA, WhatsApp, com vídeos. Além disso,
realizamos reuniões em pequenos grupos, até 4
pessoas, via chamada de vídeo WhatsApp, para
escuta, acolhida e orientações às famílias.

1 encontro semanal

- As mães participantes dos projetos de artesanato,
estão recebendo o material, que ainda há disponível,
para realizar os trabalhos em suas residências. A
professora voluntária de artesanato está a disposição
via WhatsApp para tirar dúvidas e dar sugestões.
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