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RELATÓRIO MENSAL JUNHO/2020
IDENTIFICAÇÃO:
OSC:
SERVIÇO:
EDITAL/TERMO DE COLABORAÇÃO:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
TÉCNICO RESPONSÁVEL:
OBJETIVO GERAL:

NÚMERO DE ATENDIDOS:

INSTITUTO LUCAS AMOROSO
MÉDIA COMPLEXIDADE
04/2017 SMAS
01/01/2018 A 31/12/2021
ANDREA FILIPINI RODRIGUES LAUERMANN
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.
35

OBJETIVO ESPECÍFICO: Prestar atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares em situação de
vulnerabilidade.
META 1: 35 usuários
ESTRATÉGIAS:
 visita domiciliar presencial em local arejado (quintal ou calçada) e/ou chamada de vídeo por
WhatsApp a depender das condições de saúde do assistido*
 escuta qualificada presencial** na instituição com hora marcada ou por WhatsApp
 atendimento social presencial na instituição com hora marcada ou por WhatsApp
 encaminhamentos presenciais na instituição com hora marcada ou por WhatsApp
*A condição de saúde dos assistidos é de grande relevância, pois tratamos de pessoas com deficiência, alguns
com traqueostomia, respiradores, entre outras condições respiratórias que os colocam em grupo de risco.
** Os atendimentos presenciais que não são em domicílio serão com hora marcada, para que a higienização
do local seja feita de forma rigorosa e também para não formar agrupamentos de pessoas na sala de espera.
IMPACTO SOCIAL: Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social e fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a PCD.
Observações: Foram realizadas 5 visitas domiciliares, 25 orientações e escuta através de chamadas de vídeo
e 5 atendimentos presenciais.

Figura 1 Visita Domiciliar em 22/06

Figura 2 Atendimento presencial para escuta qualificada em
20/06
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Figura 3 Orientação social via chamada de vídeo 01/06

OBJETIVO ESPECÍFICO: Qualificar a oferta do serviço por meio da promoção da capacitação sistemática
dos profissionais responsáveis pela oferta dos serviços.
META 2:
01 capacitação em equipe mensal
01 capacitação da técnica mensal
ESTRATÉGIAS:
Reunião mensal de discussão de casos com equipe interdisciplinar e convidados, de forma presencial na
instituição, ou via chamada de vídeo.
Participação em eventos científicos da área de acordo com a oferta, à distância, sob formato de “lives”,
conferências, cursos, congressos, “webnar”
IMPACTO SOCIAL:
Equipe com melhor compreensão, envolvimento e capacitação para oferecer um trabalho atualizado e
com qualidade.
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Figura 4 Capacitação mensal 20/06

Figura 5 Capacitação em equipe 05/06

OBJETIVO ESPECÍFICO: Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de
lazer, para a inclusão social, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
META 3: Convivência
1 atividade
Mensal
1 oficina
Semanal
ESTRATÉGIAS:
Sugestão de atividades gravadas em vídeo pela equipe, bem como sugestões de atividades oferecidas na rede
municipal através do Facebook, como contação de histórias, shows e teatros infantis à distância.
Envio via grupo de WhatsApp e redes sociais
Divididos em grupos de WhatsApp de acordo com as demandas específicas de cada deficiência, serão enviados
vídeos gravados pela equipe e momentos de roda de conversa por chamada de vídeo. ***
IMPACTO SOCIAL:
Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação no processo de fortalecimento de vínculos
interpessoal, institucional, familiar e comunitário, tais como: desenvolver a tomada de decisões, desenvolver
novas habilidades sociais, culturais e artísticas; diminuição de conflitos pessoais e/ou em grupo; realização de
tarefas coletivas.
. Redução da sobrecarga de stress do cuidador;
. Inclusão social;
. Melhoria da qualidade de vida familiar
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Figura 6 Atividade Mensal 11/06 enviado via grupo WhatsApp Figura 7 Proposta de atividade de dança Junina em
casa com vídeos enviados pelas famílias participantes
disponíveis na página do Facebook

OBJETIVO ESPECÍFICO: Articular junto a rede socioassistencial, demais órgãos e políticas públicas
META 4: 01 reunião
mensal
ESTRATÉGIAS:
. Discussão de caso com a rede
. Participação nas reuniões de conselhos municipais, a distância e presencial
IMPACTO SOCIAL:
Redução, junto a outras políticas públicas, de riscos sociais, e fortalecimento da atuação em rede;
Agilidade nos processos de referência e contra referência;
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos.
Observações: Participação nas reuniões de conselhos municipais CMDCA, CMAS e CMDPCD. A reunião do
CMDPCD foi agendada online, mas não atingiu o número suficiente de participantes, portanto não ocorreu.
Além disso, houve articulação junto á FEG para elaboração de um projeto de rampa móvel para cadeirantes.

Figura 8 Reunião com alunos da FEG sobre projeto de rampa
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Figura 09 Reunião CMDCA 26/06

Figura 10 Reunião CMAS 16/06

OBJETIVO ESPECÍFICO: Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários
META 5:
1 participação Bienal em conferências (suspenso devido a pandemia)
1 reunião
Mensal
1 encontro
semanal***
ESTRATÉGIAS:
Conferências Municipais dos diversos setores.
Dia do RECADO (reunião de convivência e acolhimento para a garantia de direitos e orientações), através da
plataforma WhatsApp. (mensal)
As oficinas de convivência familiar serão realizadas juntamente com as reuniões de convivência com os
assistidos ***, pois considerando que são pessoas com deficiência, necessitam de auxílio para a realização da
meta 3, configurando um encontro familiar.
IMPACTO SOCIAL: Acesso aos direitos socioassistenciais;
Usuários com plena informação de seus direitos e deveres e exercício da cidadania.
Observações: Os encontros semanais com as famílias ainda aconteceram de forma individual, até que todos
possam participar via plataforma WhatsApp, que depende de atualização de aplicativo, entre outros fatores.
Mas as famílias participam diante da meta 3 também.
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Figura 11 Dia do Recado em 23/06
outros grupos

Figura 12/13/14 Encontro semanal com famílias que não participaram dos

Andrea F R Lauermann
Assistente Social

Rosangela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral

