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11 -lDENTIFICACAO DO SERVICO:

•    Servigo de convivencia e Fortalecimento de vinculos

Ill    -POBLICOALVO
•   Crianeas e adolescente de 06 e 15 anos

iv   DEscRieAO DA ivlETA:
Meta pactuada de atendimento direto mensal (n° de Usuarios):  110

Meta de atendimento mensal da OSC:  110

Capacidade de atendimento mensal:  110
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V -DIAGN6STICO

Associac5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ= 71.849.079/0006-82

Em   1998,  teve  inicio  o  Projeto  Mao  Amiga  na  cidade  de  Presidente  Prudente/SP,   por

iniciativa  da  lgreja  Presbiteriana  lndependente  Central  de  Presidente  Prudente  do  bairro

Brasil  Novo,  a  qual  observou-se  uma  quantidade  significativa  de  criancas  e  adolescentes

ociosos  na  rua  e  sem  ocupagao,   na  busca  em  atender  esta  demanda.   pensou-se  em

oferecer   aos   moradores   do   bairro   Brasil   Novo   e   adjacencias   atividades   de   pfaticas

esportivas   culturais   e   sociais.   A  Associagao   Bethel   Projeto   Mao  Amiga   6   uma   OSC

(Organizagao  da  Sociedade  Civil),  sem  fins  lucrativos  e  de  direito  privado  que  atende  as

necessidades   dos   usuarios   dentro   do   SCFV   ha   23   anos,   tendo   por   finalidade   o

desenvolvimento de atividades de relevancia pdblica na area da assistencia social visando a

garantia  de  direitos  e  da  qualidade  de  vida,  por  meio  de  ag6es  que  visem  a  atengao  a
crianca  e  adolescente  em   situacao  de  risco  e  de  vulnerabilidade  social.   Tendo  como

principio  promover o bern de todos,  sem  preconceitos de  origem,  race,  sexo,  cor,  idade  e

qualquer outra  forma  de  discriminagao,  pautando  as  ag6es  na  observancia  dos  princfpios

administrativos   da   legalidade   da   impessoalidade,   da   moralidade,   da   publicidade,   da

economicidade e da eficiencia. As ag6es tom como objetivo contribuir com  a diminuigao da

desigualdade  social  por  meio  de  ag6es  socioeducativas,  contribuindo  para  uma  formagao

cidada mais completa.  Para o ano de 2022 a meta da OSC 6 atender no mss 110 criancas e

ou  adolescentes  com  idade  de  06  a  15  anos,  conforme  breve  a  tiDificacao  nacional  de

servigos socioassistenciais,  oferecendo atividades por meio de oficinas com ag6es na area

das aries, cultura, esporte, informatica, culinaria entre outras. 0 atendimento 6 de segunda a

sexta das O8hoo as  17hoo.  Nesse periodo 6 oferecida media de 200 refeig6es diarias como

cafe  da  manna,  almogo  e  lanche  no  periodo  da  tarde.  As  oficinas  sao  desenvolvidas  por

profissionais  aptos,   formados  e  capacitados,   contratados   pelo   regime   CLT  e  tamb6m

parceiros  dentro  da  rede  de  servigos  municipal  como  professor  de  futebol  cedido  pela
SEMEPP   (Secretaria   Municipal  de   Esportes  de  Presidente  Prudente),   profissional  esse

disponibilizado  no  comepe  de  cada  ano  pelo  municipio  para  ministrar  aulas  de  futebol  de

acordo   com   dias   e   hofarios   disponibilizados   pelo   profissional.   Todo   serviap   oferecido

apresenta  como  principal  objetivo e finalidade de  proporcionar as criangas  e adolescentes

urn local adequado as praticas oTerecidas, tirando-os da rua onde estao expostos aos riscos

eminentes   da  violencia   e   drogadigao,   reduzindo   assim   a   exposigao   dos   mesmos   as

situag6es  de  risco  social.  A  proposta  da  OSC  visa  com  suas  ag6es  atuar de  maneira  a

.Dromover ag6es de inclusao social com atividades socioeducativa em diversas areas como:
o esporte com futebol e Aries Marcias com jud6 e karats e recreagao esportiva; a mtlsica

com  musicalizagao com  iniciaeao  em  violao  e  percussao;  a  cultura  com  arte  educativa  e
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sustentavel e  leitura com  incentivo a  leitura e contagao de hist6ria com a  brinquedoteca;  a

inciusao  digifai  com  informatica  e  jogos  digitais;  orientacao  nutricionai;  atendimento

psicossocial  e  visitas  familiares;   atividade  de  formacao  cidada  e  responsabilidade
social;  grupo  com  mulheres  responsaveis  pelo  nt]cleo  familiar  em  urn  trabalho  em

conjunto  com  o  filho/a  neto/a,  sobrinho/a  participante  das  atividades  do  projeto.  A

Associagao  Bethel  Projeto Mao Amiga oferece uma grade de atividades desenvolvidas por

meios de 10 (dez) oficinas, senda elas:  1-Oficina de Recreagao Esportiva e Motivacional; 2-

Oficina  de  Jogos  Digitais;  3-  Oficina  de  Culinaria  Educativa  e  Sustentavel;  4-  Oficina  de

Responsabiljdade Social;  5-Oficina de lnformatica;  6-Oficina de Arte Marcjas com Jude;  7-

Oficina de Artes Marciais com karats;  8- Oficina de Musicalizagao com  iniciagao em Violao;

9-Oficina  de  Musicalizagao  com  iniciagao em  Percussao;  10-Oficina  de Arte  Educativa  e

Lejtura.  As  oficinas  tern  duragao  de  50  minutos  cada  ou  mais  caso  haja  necessidade  de

acordo com o planejamento, onde os participantes sao divididos por faixa etaria (06-09 anos

/ 10-11  anos/ 12-13 anos/ 14-15 anos). As atjvidades oferecidas nas oficinas sao financiadas

com  recursos  pr6prio  da  mantenedora  Ipl  (lgreja  Presbiteriana  lndependente)  e  tamb6m

com  recursos  pdblicos do  FMDCA  (Fundo  Municipal  da  Crianga  e  do Adolescente),  FMAS

(Fundo  Municipal  da  Assistencia  Social)  com  Subvengao  Municipal  e  Emenda  lmpositiva.

Projetos financiados  com  os  recursos  ptlblicos:  PROJETO IVIENTE SA,  CORPO  SAO

com  04 oficinas:  1  - Oficina  de  Culinaria  Educativa Sustentavel:  2 - Oficina  de  Recreagao

Esportiva  e  Motivacional;  3  -  Jogos  Digitais;  4  -  Responsabilidade  Social  e  Grupos  com

mulheres  e  adolescentes.   PROJETO  CONEXAO  CULTURAL  COM  0  FUTURO  com   5

oficinas:  1  - Oficina de  lnformatica com  inclusao digital;  2 - Oficina  lniciagao  Esportiva em

Artes   Marciais   em   Jud6;   -3   0ficina   de   Artes   Marciais   com   Karate;   4   -   Oficina   de

Musicalizagao  com  iniciagao  em  Violao;  5  -    Oficina  de  Musicalizagao  com  iniciagao  em

percussao.  Oficina financiada com  recurso  pr6prio oficina de arfe educativa e  leiturara.
Parceria com SEMEPP aulas de Futebol. No periodo de ianeiro as atividades sao de ferias

com temas livres, onde sao executadas atividades ludico-recreativas como assitir filmes que

eles  escolhem,   atividades   nos  espagos  do   bairro  como  quadras,   campos  de  futebol,

parquinho   infatil,   atividades   na   brinquedoteca,   montando  quebra  cabega,   brincando  de
carrinho e de boneca,  de elastico,  pular amarelinha,  entre outras atividades.   Atualmente as

atividades sao desenvolvidas no bairro  Brasil  Novo em  urn im6vel  pr6prio,  construcao  nova

atendendo   todas   as   especificag6es   de   seguranpe   podendo   aumentar   o   numero   da

capacidade  de  atendidos.  A16m  das  atividades  desenvolvidas  nas  dependencias  da  OSC`

nos tamb6m  utilizamos os espagos fisicos de convivencia do  bairro como,  por exemplo:  a

quadra  poliesportiva,  a  area  do  parquinho  das  criangas,  o  campo  de  futebol;  a  quadra
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poliesportiva  da  Creche  Municipal  Jovita.  Cabe  ressaltar que  a  utilizaeao  desses  espagos
comunitarios  visa  fortaiecer  os  vl.ncuios  com  a  comunidade,  assim  como  a  ocupagao  e

valorizagao do espaap ptiblico evitando que os mesmos sejam frequentados de forma ilfcita

por usuarios de drogas.

JUSTIFICATIVA DA ACAO E  RELEVANCIA DO SERVICO:  0 cenario de vulnerabilidades

e risco social  impacta diretamente  na estruturaeao do nt]cleo familiar,  enfraquecendo-o em

muitas vezes o seu papel protetivo, gerando consequencias que possam afetar as criangas

e  ac!o!esc.ente  ao  !ongo  do  sell  desenvo!vimento,  tais  come:   neg!igencja  familiar  c.omo:

violencia  fisica,   psiquica,   sexual,   abandono,   situagao  de  rua  e  exploragao  do  trabalho

infantil,   e  ate  mesmo  experiencias  precoces  com  substancias  psicoativas  entre  outras.

Diante dessa realidade vivida por tantas familias moradoras na regiao do bairro Brasil  Novo

e adjacencia e que sao pautadas e executadas as ag6es da Associagao Bethel Projeto Mao

Amiga.  Observou-se diante acompanhamento das familias que ha  indicios de envolvimento

de alguns de forma direta ou  indireta com as  praticas ilicitas como drogas,  alcool,  violencia

dom6stica  e  alguns  com  membros  da  familia  em  regime  prisional.  Essa  realidade  vivida

pode  facilitar  de  alguma  forma  o  contato  das  crianeas  e  adolescentes  com  situag6es  de
violencja  e  tamb6m   contato  com   substancias   psicoativas  e  bebidas  alco6licas.   Nesse

cenario  estao  constantemente  expostos  a   sofrerem   algum   tipo  de  violencia   e  abuso.

Expostos   a   essas   situag6es   aumentam   seu   estado  de  vulnerabilidade  e   risco   social.

Enquanto criangas e tamb6m na adolescencia estao em desenvolvimento fisico,  psicol6gico

e social e ainda  nao possuem  maturidade  para vivenciar certas situag6es. A realidade das

familias atendidas 6 igual outras tantas vividas em nossa cidade e pars onde em sua maioria

os pais ou  responsaveis tern que completar a renda familiar trabalhando fora.  Com  isso as

criangas e adolescentes acabam ficando em casa sozinhos sem  a presenga de  urn adulto

responsavel. Tornando ainda maior a fragilidade dos vinculos familiar e social.  Neste sentido

a  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  visa  complementar  as  ag6es  da  familia  e  da

comunidade  na  protegao  e  desenvolvimento  das  criancas  e  adolescentes  do  bairro  Brasil

Novo e adjacencias no fortalecimento dos vinculos familiares e sociais,  onde possam estar

assegurados  em  urn  espago  de  refefencia  para  o  convivio  grupal.  comunitario  e  social,

desenvolvendo assim as relag6es de afetividade, solidariedade, respeito mdtuo, descobrindo

dentre as atividades aqui ministradas, competencias, habilidades e talentos propiciando uma

formagao cidada, a fim de que possam superar as adversidades diarias individuais, sociais e

comunitarias.  Diante deste cenario  muitas vezes incerto,  a Associagao  Bethel  Projeto  Mao

Amiga deseja fundamentada na sua missao, valores, princi'pios e objetivos,  buscar parcerias
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a fim de que as dificuldades enfrentadas por esta comunidade sejam atenuadas.  Devido ao

exposto  temos   por  objetivo   destacar  a   importancia   da   inciusao   sociai   de   criangas   e

adolescentes,  por  meio  das  varias  atividades  aqui  desenvolvidas.  Com  intuito  de  que  as

desigualdades  sociais  sejam  atenuadas  a  partir do  desenvolvimento  do  protagonismo,  da

autonomia com vistas a desenvolver suas potencialidades. Atraves das atividades propostas

visamos   a   inclusao   social,    buscando   uma   melhor   qualidade   de   vida,    incentivo   ao

conhecimento e aperfeigoamento nas diversas areas citadas acima,  com foco em reduzir a

exposigao das criangas e adolescentes as situag6es de risco social.

F{essaltando os segujntes aspectos:
•    Problema social que o servi§o pretende so]ucionar

A    Associaeao    Bethel    Projeto    Mao    Amiga    tern    por    finalidade    preponderante    o

desenvolvimento de atividades na area da assistencia social: buscando garantir o bern- estar

e a justice social,  por meio de ag6es que visem a ateneao a crianca e ao adolescente em

situaeao   de   risco   e   de   vulnerabilidade   social.    Contribuindo   com   a   diminuigao   das

desigualdades  sociais,  visando  o  resgate  da  cidadania,  com  ag6es  socioeducativas.  Com

enfase  no  trabalho  de  fortalecimento  de  vinculos  familiares  e  comunjtarios.  As  atividades

oferecidas  colaboram   para  a  transformagao  do  individuo,   para  a  sua  formagao   como

cidadaos,  cientes  de  seus  direitos  e  deveres  e  cientes  que  sao  criadores  de sua  pr6pria

hist6ria  e ate  mesmo  de  uma  nova  hist6ria de vida.  aue vai  assim  transformar nao  s6  ele

enquanto ser social,  mas tamb6m o seu entomo. Os usuarios atendidos sao em sua maioria

provenientes   de  famflias   de   baixa   renda   e   que   se  encontram   em   situagao  de   risco
social/pessoal. As criangas e adolescentes estudam em sua maioria no bairro e quando nao

estao na escola acabam ficando em casa sozinhos ou na rua.  Devido a essa problematica

de ficarem sozinhos ou  na  rua,  a OSC vein oferecendo seus serviaps a  mais de 23  anos

para essa  populagao.  Oferecemos oficinas e atendimentos e  buscamos articulagao com  a
rede  de  serviaps  municipais  oferecidos  realizando  encaminhamentos  para  atendimentos

diversos  com  oftalmologista,  dentista,  psic6logo,  advogado  e  tamb6m  encaminhamentos

para  o  Conselho  Tutelar,  Defensoria  Ptlblica,  Vara  da  lnfancia  e  atendimento juridico  com

parcerias na sociedade civil.  Sao elaborados relat6rios continuados dos atendimentos onde
explicitamos o  perfil  dos usuarios atendidos, A procura por vagas e grande  hoje temos 62

nomes na lista de espera, provenientes de familias moradoras do bairro.

•    lmpacto   social   do   servico   e   as   transforma§6es   positivas   e   duradouras

esperadas
As ag6es a Associagao Bethel Projeto Mao Amiga visam obter os seguintes resultados:
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•   Promover a inclusao social atraves do acesso aos serviaps socioassistenciais;

•   Fortaiecer .v.incuios Famiiiares e Comunitarios;

•   Formagao  cidada  e  acesso  a  bens  e  servigos  que  lhe  sao  de  direito,  garantindo  uma

melhor qualidade de vida.

•   Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincidencia;

:  ::::I,::::ento : dese::::v;:o::::::t:a,orseussteet:Ta:,eTo,mat,:g:asdooc,a,s,as      ag6es
ecol6gicas         e ambientais;

•    [nclusao Digital;

•   Desenvolver e estimular as potencialidades, habilidades e talentos nos usuarios.

•    Area geogfafica em que o servi?o se insere

AOSClocaliza-senazonanortedomunicipiodePresidentePrudenteeprestaatendimento

a  criangas  e  adolescentes  dos  bairros  dessa  regiao  atendendo  as  familias  moradoras

dessesbairrosreferenciadasnoCRASParqueAlexandrina,ondeaareadeabrangenciado

atendimento  compreende  os  seguintes  bairros:  Con]unto  habitacional  BrasH  Novo;  Parque

Alexandrina;  Jardim  Humberto  Salvador;  Jardim  Morada  do  Sol;  Parque  Castelo  Branco;

Parque  Residencial  Francisco  Belo  Galindo;   Parque  Watal  lshibashi;  Parque  Primavera;

Residencial  Tapa.i6s:  Residencial  Bela Vista  I:  Residencial  Cremonezzi  e  Residencial  Joao

DomingosNeto.AlgunssaoencaminhadospeloCRASoufazemabuscaespontanea,assim

como  encaminhados  pela  rede  de  atendimento  com  Minist6rio  Ptlblico,  Conselho  Tutelar,

entre outros que se enquadrem dentro do nivel de Protegao Social Basica.

Vl - OBJETIVO GERAL

ObjetivogeraldaOSC6priorizaroatendimentoascriangaseadolescentesde06a15anos

de  idade  em  situagao  de  risco  social,  moradores  do  bairro  Brasil  Novo  e  adjacencia,  por

meio de ag6es a.ue tendem a diminuir as diferengas sociais.  possibilitando e promovendo o

acesso  a  atividades  em  diversas  areas  como  arte,  cultura,  esporte,  informatica,  leitura,

nutrigao,  mtlsica,  entre  outras.  Auxiliando  no  desenvolvimento  e  estimulo  dessas  pfaticas.

Assim com a inclusao social por meio de uma formagao cidada complementar, facilitando o

acesso aos servigos socioassistenciais,  por meio de ag6es socioeducativas com enfase no

SCFV   (Servigo   de   Convivencia   e   Fortalecimento   de   Vinculos),   vinculos   familiares   e

comunifarios.   Proporcionando  o  acesso  a  cidadania   na  busca   por  seus  direitos,   pela

liberdade  de  ir  e  vir  e  de  expressar-se.  de  melhores  garantias  individuais  e  coletivas.

Fortalecendo o desenvolvimento de valores eticos,  morais e sociais com vistas a estimular
6
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suas    potencialidades,    habilidades    e   talentos.    Provocando    urn    impacto    positivo    na

convivencia  familiar  e  comunitaria.  Fortaiecendo  o  desenvoivimento  sustentavei,  integrado

as  ag6es  ecol6gicas  e  ambientais,  proporcionando  assim  uma  melhor  qualidade  de  vida.

Atendendo,    de   acordo   com   a   Tipificagao   Nacional   dos   Servigos   Socioassistenciais,

complementar o  trabalho  social  com  as  famflias  prevenindo  a  ocorfencia  de  situac6es  de

risco  social.  Tentando  viabilizar  aos  usuarios  os  seus  direitos  previstos  nas  legislag6es

como:  Constituigao  Federal;  ECA  (Estatuto  da  Crianpe  e  Adolescente)  bern  como  outros

programas ou leis vigentes no pals.

Vll   -OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desenvolver, ampliar, promover e possibilitar o contato e o acesso as diversas formas

de manifesta£6es cii!tiirais, artisticas e de !eitijra;

Desenvolver,   ampliar,   promover  e  possibilitar  a  inclusao   por  meio  da   recreagao

esportiva e  motivacional,  visando melhor qualidade de vida,  despertando o interesse

para   as   pfaticas   esportivas   de    maneira   lt]dica,    desenvolvimento   cognitivo   e
coordenagao motora;

•     Desenvolver,  ampliar,  promover e  possibilitar a  inclusao  por  meio  de  Jogos  Digitais

como forma de desenvolvimento cognitivo de maneiora lddica e coordena9ao motora;
•     Desenvolver. ampliar.  promover e possibilitar urn trabalho nutricional voltado ao bern-

estar fisico e  mental  dos  usuarios.  Aprendendo de  maneira sustentavel  por meio de

oficina de culinaria com os participantes;

•     Desenvolver,  ampliar,  promover  e  possibilitar:  A  inclusao  psicossocial  do  individuo

com  resgate  da  autoestima,  de  valores,  eticos,   morais  e  sociais  possibilitando  a

formagao cidada. Trabalhando o fortalecimento de vfnculos familiares e social.
•     Desenvolver,  ampliar,  promover e  possibilita  a  lnclusao  Digital,  aprendendo  sobre  o

uso adequado e seguro das midias sociais, do computador e suas ferramentas:
•     Desenvolver,  ampliar,  promover,  estimular e  possibilitar o conhecimento  cultural  por

meio da iniciagao em musicalizagao em violao e percussao;
•     Desenvolver, ampliar,  promover,  estimular e possibilitar a inclusao esportiva por meio

da iniciagao em praticas esportivas dentro das aries marciais como jud6,  karats entre

outras com vistas a melhor qualidade de vida;

Abaixo    segue    quadro    com    descrieao    dos    objetivos    especificos    com    metas,

metodologia/estrat6gia.  periodicidade.  resultados esperados (quantitativos e qualitativos)

e profissionais envolvidos.
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VllI -METODOLOGIA DE TRABALHO

Associacao Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

As a96es sao desenvolvidas nas dependencias da OSC localjzada no bairro Brasil Novo, e

utilizamos tamb6m os espagos do bairro. A ocupagao desses espaaps fortalece esse vinculo

de  pertencimento  comunitario.  As  oficinas  aplicadas  t6m  duragao  de  50  minutos,  podendo

conforme a necessidade e plane.iamento usar mais tempo. As atividades sao executadas nos

perfodos da  manha e da tarde,  de segundas a sexta-feira,  das 8hoo as  12hoo e das  13hoo
as  17hoo.  Todas as ag6es sao executadas  por profissionais capacitados  com  formagao  na

area  exigida.  AIguns  sao  contratados  pelo  regime  CLT  ou    profissionais  autonomos  com

servigo  terceiro  jurjdjco  e  tambem  cedidos  por  parcerja  como  pela  SEMEPP  no  caso  do

futebol.   Os  participantes  sao  divididos  em  grupos  por  faixa  etaria.   Todas  as  atividades

desenvolvidas  tern   por  finalidade  proporcionar  aos  usuarios  a  pfatica  de  uma  atividade

diferenciada.  realizada em urn local adequado seguro, dentro do pr6prio bairro.  Possibilitando

o acesso a varias areas como artes, mtlsica, esportes, atividades culturais, passeios, eventos

e  momentos recreativos,  palestras  entre outras atividades. As ag6es tern com o objetivo de

tirar da rua criangas e adolescentes onde estao expostos aos riscos eminentes da viol6ncia e

drogadigao.  Reduzindo assim as situag0es de risco social. A metodologia  utilizada em todas

as ag6es 6 te6rica e pratica realizada inicialmente por meio de  planejamento realizado pelo

educador e  porteriormente ha tamb6m  a  participagao das criangas e adolescentes  que  por

meio de pesquisas sugerem temas para as atividades.  0 monitoramento e por meio de listas

de presence e relat6rios de execugao de atividades. Existem tamb6m atividades comunitarias

e familiares,  sao desenvolvidas algumas atividades com os familiares,  como por exemplo,  o

trabalho em grupo com as maes e adolescentes. E uma vez por ano a OSC busaca envoler a

comunidade  em  alguma  atjvidade  proposta  em  urn  fim  de  semana,   para  a  comunidade

conhega  e  valorize  as  ag6es  da  OSC  dentro  do  bairro.  As  ag6es  desenvolvidas  buscam

proporcionar o acesso a atividades que muitos nao podem ter como,  por exemplo,  mt]sica e

aries marciais. A metodologia te6rico-pratico e muito bern aceita,  onde o educador exDlica a

teoria e executa de imediato para melhor fixagao. A teoria 6 aplicada por meio da leitura de

apostilas,   a  exibigao  de  filmes,   documentarios,   pesquisas  via  internet,   entre  outros.   Os

resultados esperados com  as ag6es  propostas sao:  Promover e possibilitar o conhecimento

nas  areas  oferecidas,  assim  como  estimular  o  habjto  da  pratica  da  leitura,  arte,  cultura,

esportes,   entre  outros.   Desenvolvendo  assim  o  raciocinio,   a  criatividade,   seu   potencial

cognitivo   e   coordenacao   motora.    Estimulando   o   desenvolvimento   de   potencialidade,

habilidades  e  talentos.  Contribuindo  assim  para  a  formacao  cidada  e  para  a  formagao  do

individuo,   promovendo   sua   autonomia,   a   tolerancia,   o   respeito,   a   responsabilidade,   o
14



Betffigl=-~                                                                                                             CNPJ: 71.849.079/0006-82
comprometimento com  o  grupo,  a  cooperagao  e a  autoestima.  Desenvolver o  raciocfnio,  a

criatividade,  o  potencial cognitivo e a coordenacao  motora.  Estimulando o desenvolvimento

de  potencialidade,   habilidades  e  talentos.  Todas  as  atividades  desenvolvidas  tern  como

objetivo  a  transformagao  do  individuo  e  assim  proporcionar  a  mudanca  do  seu  meio  na

interagao com seus familiares e a comunidade e melhorar a aualidade de vida.

Segue abaixo quadro com a descrigao detalhada das ag6es que sao desenvolvidas com o

pdblico   alvo.   Os   objetivos   especificos   com   a   correspondente   metodologia   como   sera
desenvolvida a agao, definindo estrategias, periodo e por quem sera desenvolvido.

Associac5o Bethel - Projeto Mao Amiga
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Be+ffiBI Associac5o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

Xl -CONDIC6ES E FORMAS DE ACESSO DE USUARIOS E FAMiLIAS MDE REsoLucAo cNAs
NO 1 O9ro9 DE  1 1 ;1 1;2009)

CONDIC6ES   DE   ACESSO:   Fami'lias   territorialmente   referenciadas   ao   CRAS   do   Parque
Alexandrina   que   compreende   os   seguintes   bairros:   Parque  Alexandrina;   Jardim   Humberto
Salvador;  Jardim  Morada  do  Sol;  Parque  Castelo  Branco;  Parque  Residencial  Francisco  Belo
Galindo;  Parque Watal lshibashi;  Parque Primavera;  Residencial Tapaj6s;  Residencial Bela Vista
I;    Residencial    Cremonezi   e    Residencial   Joao    Domingos    Neto;    Familias   com   criangas,
adolescentes  inseridos  em  servigos  socioassistenciais;   Familias  inseridas  em  programas  de
transferencia  de  renda;  Familias em  situagao  prioritaria  para  inclusao  no  SCFV (conforme resolugao
oi;2oi3),  conforme segue:

•     I -em situagaodeisolamento;
•      ll  -trabalho infantil;
•      Ill -vivencia de violencia e,  ou negligencia;
•     lv -fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
•     V-em situagao deacolhimento;
•     Vl -em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
•     VII -egressos de medidas socioeducativas;
•     VIll -situagao de abuso e/ ou exploragao sexual;
•     lx - com medidas de proteeao do Estatuto da Crianpe e do Adolescente - ECA;
•     X -criangas e adolescentes em situagao de rua;
-     X! -vij!nerabi!idade qije diz respeito as pessoas com deficiencia

FORMAS DE ACESSO:
•    Por prooura espontanea;
•    Porbusca ativa;
e    Per encaminhamento da reds socioaesistencia!;
•    Por encaminhamento das demais politicas pdblicas.

Xll -lMPACTO SOCIAL ESPERADO
De acordo com a Resolugao 109/09 os resultados esperados: "Trata-se dos resultados e dos
impactos  esperados  de  cada  serviap  e  do  conjun{o  dos  serviaps  conectados  em   reds
socioassistencial.  Projeta expectativas que vao alem das aquisig6es dos sujeitos que utilizam
os  services  e  avancam  na  direeao  de  mudangas  positivas  em  relaeao  a  indicadores  de
vulnerabilidades e de riscos sociais".  Nesse sentido a Associagao Bethel Projeto Mao Amiga
com suas ag6es espera:

•    Promover a inclusao social por meio do acesso aos servjaps socjcassistenciais;
•    Fortalecer vinoulos Familiares e comunitarios;
•    Promover a formaeao cidada desenvolvendo potencialidades aos usuarios;
•    Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento ereincidencia;
e    For{a!ecer o desenvo!vimento de va!cres eticos, morals e sociais;
•    Fortalecer o desenvolvimento sustentavel,  integrado as ag6es ecol6gicas e ambientais

e a lnclusao Digital;
•    Acesso a hens e serviaps, garantindo uma melhor qualidade de vida.

2/



BeT Associac5o Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079 /0006-82

A OSC tamb6m entende como impacto social junto aos usuarios o atendimento de qualidade e os

beneficjos que lhes sao concedjdos de forma djreta e indireta como os abaixo descritos:

•    Seauranca  de Acolhida:  Acesso a  urn ambiente acolhedor;  Acolhida das demandas
de   forma   sigilosa   tendo   assegurada   sua    privacidade;    Receber   orientag6es   e
encaminhamentos,  com  o  objetivo  de  ai"iliar  na  garantia  do  acesso  a  beneffoies
socioassistenciais  e  programas  de  transferencia  de  renda,   ben  como  aos  demais
direitos sociais, civis e politicos ja garantidos.

•    Seauranca  de  Convivio  Familiar e  ComunEtirio:  SCFV  (Serviap  de  Convivencja  e
Fortalecimentos  de  Vfnculos);  contribuir  para  o  estabelecimento  e  fortalecimento  de
vfnculos familiares e comunitarios;  vivenciar experiencias de ampliagao da capacidade

protetiva e de superagao de fragilidades sociais;
•    S®cluranca  de  Desehvolvimento  da  Autonomia:  Vlvencjar  experi6ncias  pautadas

pelo respeito a si pr6prio e aos outros, fundamentadas em principios 6tico-politicos de
defesa   da   cidadania   e  justice   social;   Vlvenciar  experiencjas   potencializadoras   da
participacao  cidada;   Vlvenciar  experiencias  que  contribuam   para   a  construgao  de
projetos    individuais    e   coletivos,    desenvolvimento    da   autoestima,    autonomia    e
sustentabilidade;   Vlvenciar   experiencias   que   possibjlitem   o   desenvolvimento   de

potencialidades   e   ampliagao   do   universo   informacional   e   cultural;   Ter   acesso   a
documentagao   civil;   Ter  acesso   a   experiencias   de  fortalecimento   e   extensao   da
cidadania;  Dentre outros.
Beneficios  Concedidos:   Refeic6es:   Para  as  criangas,   adolescentes  usuarios  do
projeto diariamente sao oferecidos refeig6es: cafe da manha, almogo e lanche da tarde;
Alimentos:     A     Prefeitura     Municipal     beneficia     o     projeto     com     alimentos
hortifrutigranjeiros  em   parceria  com  alguns  agrioultores  da   regiao,   e  tamb6m  com
alimentos da merenda pereciveis e nao pereciveis que sao utilizados para as refeig6es
diariamente;  Liane  Alimentos:  A  empresa  faz  a  doagao  mensalmente  de  caixas  de
biscoito  (bolacha)  doce  e  salgada  que  sao  servidas  no  cafe  e  lanche  e  tamb6m
distribuidas   entre   os   usuarios;   uniformes:   para   cada   usuario   e   fomecido   duas
camisetas  como  unifbrmes  para  participar  das  atividades;  Quimono  para  atividades
Jude   e   chuteiras   para   a   pfatica   do   futebol;   Saife:   Consultas   Odontol6gicas,
oftalmol6gicas,  psicol6gicas  e  fonoaudiol6gicas  todas  em  parcerias  com  a  rede  de
atendimento  local  e  parcerias  particulares;  ESDortes:  Participagao  em  Competig6es
Esportivas;  Transcorte:  E  disponibiiizado  vale  transporte  para  as  atividades  fora  do
projeto  e  consultas  odontol6gicas,   psicol6gicas,   oftalmol6gica  entre  outras;   ±aap:
Passeios diversos durante o ano.
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Associacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ = 71.849.079/0006-82

Be+Hi5I
XIV-RECURSOS A SEREM UTILIZADOS
ESTRUTURA FisLCA: As atividades sao desenvolvidas em espa8o no bairro Brasil Novo,

predio pr6prio desde agosto de 2021. A estrtura 6 nova com os seguintes espagos/ambientes:
na  entrada  Recepgao,  02  banheiros  (feminino  e  masculino)  com  acessibilidade  pr6xima  a

recepeao;   sala  de  arquivo;   sala  individual  para  psicologa;   sala  individual   para  assistente

social;  sala  da  coordenagao  tecnica  e  administrativo;  sala  de  midia  para  video  e filmagens;

sala laborat6rio de informatica;  sala de reuni6es;  02 banheiros (mas/femi) com acessidilidade,

pr6ximos  as  salas  de  atividades;  sala  brinquedoteca;  sala  de  atividades  de  aries;  sala  de
mdsica;  lavanderia;  cozinha;  sala  nutricionista;  depensa  alimentos;  refeit6rio;  03  banhejros

com  sanitarios,  pias  e  chuveiros  (masc/femin  e  de  acessecibilidade)  pr6ximo  ao  refeit6rio;

jardim  de  inverso;  salao  extenso  para  atividades  coletivas,  comunitarias  e  convivo  social;
corredores para circulaeao; jardim;  garagem  para os veioules.  Tedos os ambientes estao de

acordo com as normas da ABNT disp6em de iluminacao, ventilagao e climatizagao adequada

com   ar  condicionado  e  janelas  para  cl.rculagao  do  ar  e  iluminagao  natural,   salubridade,

limpeza e acessibilidade com rampas e corrim6es.

RECURSOS   MATERIAIS:   Todos   os   ambientes   possuem   os   materias   necessarios   e

adequados  para  a  realizagao  das  atividades  propostas  e  para  execugao  do  serviap  a  ser

prestado,  como  ar  condicionado,  ventiladores,  m6veis  de  escrit6rio,  com  mesas  cadeiras,
armarios.  arquivos,  Iixeiras,  quadros de aviso,  rel6gio de ponto, computadores, telefone.  Sala

de informatica com mesdas cadeiras, computadores completos, internet, estabilizador, moden,

router,  camara fotografica,  tripe,  Sa]a  de  reuniao com  mesa  cadeira e  armarios.  Materiais e

m6veis de cozinha necessarios como fog6es, fomos, geladeiras, frezer, armarios,  maquina de

lavar,   tanque,    mesas   refeitorio   para   refeig6es,    bebedouro   Brinquedoteca   com   livros,

brinquedos,  mesinhas cadeiras e armarios,  tv, video game, jogos,  sofa.  Sala de musica com

viol6es,  bateria,  material  de  peroussao.  Uniforme  para  pfatica  de  jud6  e  karats,  tatames,

assim  como  outros  equipamentos  para  pratica  de  aries  maroiais  como  luvas,  cotoveleira,

joelheira entre outros. Materiais didaticos pedag6gicos e materais de escrit6rio diversos.
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Bet
XV- lNTEGRACAO DE SERVICOS, BENEFicIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA:

Este servigo atende e/ou desenvolve atividades socioassistenctais para os usuarios com acesso a:

Servi§os I ntegrados Ndmero     de     Beneficiariosatendidos

Beneffcios Eventuais

Beneffcios Continuados -BPC ldoso

Beneficios Continuados - BPC Pessoa Com Deficiencia 02

Transferencia   de   Renda   Municipal   -   Bolsa  Auxilio  Vale
Vov6

Transfefencia de Renda Municipal - Bolsa Auxilio

Transfefencia   de   Renda   Municipal   -   Bolsa   Cuidador  de
ldosos

Transfefencia de Renda Municipal -Bolsa Mulher

Transfefencia de Renda Municipal -Familia Acolhedora

Transfetencia   de    Renda    Municipal    -    Bolsa   Adolescer
(Republica)

Transferencia de Renda Estadual -Agao Jovem

Transfetencia de Renda Estadual - Renda cidada 02

Transfetencia de Renda Estadual - Renda Cidada ldoso

Transferencia de Renda Federal -Bolsa Familia 30 familias

I  Transfetencia de Renda Federal - PETl 11

Xvl-TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA OSC

(X)  Oferta  e  referenciamento  de  servieo  especializado  considerando  a  re  alidade
do     territ6rio.      (Dados      de     vigilancia      socioassistencial,      possibilidades      de

participagao de usuarios  e  outros).

(X)   Promogao   da   participagao   dos   usuarios   no   planejamento   e  avaliagao   das

ag6es dos servigos.

(X)  Articulagao  da  rede  socioassistencial   (reuni6es  com  a  rede,  estabelecimento

de     contatos,      fluxos      de     informag6es,      encaminhamentos,      procedimentos,

estrategias  p/ unificar procedimentos conforme  SUAS).

(X)  Articulgao  lntersetorial
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(X)    Produgao    de    material    socioeducativo    (para   dar   concretude    as   ativ    idades
coletivas/  comunitarias,  sensibilizar  a comunidade  para  algumas  quest6es,  mobilizar

para a realizagao  de eventos ou  campanhas).

(X)  Fornecimento  de  informag6es  e  dados  para  o  6rgao  gestor  (para  subsidiar elaboragao  do
Plano   Municipal:   planejamento,   in  onitoramento  e  avaliagao  dos  servigos:   alimentagao  dos

sistemas de informagao do SUAS).

(X) Reuni6es de equipe para troca de informac6es, estudos e planejamento das ag6es.

(X)  Promogao  da  participagao  dos  usuarios  no  planejamento  e avaliagao  das  ag6es
dos servjgos

(X)  Reuni6es  com  aequipe  dos  CRAS   e  CREAS    para   troca    de   informag6es,  com
discuss6es   de   casos   e   acompanhamento   dos   encaminhamentos    realizados   as

unidades referenciadas.

Xvli-TRABALHO REAuZADO POR ESTE SERVICO CONFORME 0 PIANO IVIUNICIPAL

DE ASSISTENCIA SOCIAL (PIVIAS)

Quais  sao  as  principais  situag6es  de  vulnerabilidade  identificadas  dentre  os  usuarios  que  sao

atendidos por este servigo:

(X) Necessidade de acesso a progamas, beneficioss ou servigos socioassistenciais
Trabalho realizado por este servico

(X) Acolhida

(X) Acompanhamento da frequencia escolar

(X) Apoio a familia na sua fungao protetiva

(X) Articulagao com o Sistema de Garantia de Direitos

(X) Articulagao com 6r.gaos de capacitagao e preparagao para o trabalho

(X) Articulagao com outras politicas setoriais

(X) Atividades artisticas/culturais

(X) Atividades comunitarias

(X) Atividades de convivio e de organizagao da vida cotidiana

(X) Atividades fisicas e esportivas

(X) Atividades intergeracionais

(X) Desenvolvimento de autonomia pessoal

(X) Desenvolvimento do convivio familiar, grupal e social

(X) Diagn6stico e encaminhamento para cadastramento socioecon6mico

(X) Elaboragao de relat6rios e/ou prontuarios

(X) Escuta
33



Bet Associacao Bethel - Projeto Mao Amiga
=m.,~                                                                                                                    CNP]: 71.849.o79,ooo6.82

(X) Estudo social

(X) Forta]ecimento da fungao protetiva da familia

(X) Grupos socioeducativos

(X) Informagao, comunicaeao e defesa de direitos

(X) Mobilizagao e fortalecimento de redes sociais de apoio

(X) Mobilizagao para o exercieio da cidadania

(X) Orientagao e encaminhamentos para a rede de serviaps locals

(X) Orientagao socio familiar

(X) Promogao de acesso a documentagao pessoal

(X) Realizagao de palestras

(X) Reingresso escolar

(X) Visita domiciliar

xviii -AVALiAeAO DOs sERvlcos OFEREclDOs

As  avaliag6es  sao  realizadas  de  forma  continuada.  Durante  todo  o  desenvolvimento  das

ag6es,  por meio de monitoramento feito pelos educadores e pela equipe tecnica. As devjdas

correg6es sao efetuadas de imediato. Os usuarios tamb6m fazem auto-avaliagao dando nota

para  o  seu  desempenho  e  do  grupo.   0  educador  pode  acolher  sugest6es  e  fazer  as
modificac6es  que  estiverem  de  acordo  e  clue  se  fizer necessario.  Tambem  como  parte  da

avaliagao 6 realizada pesquisa anual com os usuarios e seus familiares solicitando opiniao e

sugest6es quanto as atividades desenvolvidas.

AVAIJNSNO
0 OuE SERA AVALIADO?

E  avaliado  dentro  das  ag6es  propostas:  a  participagao do  usuario;  a  presence;  a  evolueao  do  na  atividade;  o
interesse;  o  envolvimento;  o  vinculo  entre  os  participantes  e  o  profissional;  o  relacionamento  social  com  os
demais participantes;  a participagao do trabalho em grupo;  o espirito de lideranga;  as habilidades descoberta;  o
aproveitamento  das  atividades,  bern como  o  fazer coletivo  e  interagao  positiva  dos  envolvidos,  como  tambem
pelo desenvolvimento e aprimoramento de capacidades e habilidades.

COMO SERA AVALIADO?
Por meio de listas de presen§a geral e por atividade:  Ha uma lista de presenga geral e uma feita por cada
educador em sua atividade,  dividide por faixa etaria, onde avaliamos o indice de frequencia dos usuarios,  ap6s
03   faltas   consecutivas   e   sem   justificativas   a   familia   6   acionada   per   meio   de   telefonemas,   visitas   ou
correspond6ncias case os dois primeiros contatos nao tenha tido sucessos.  Relatcho des atividades A avaliacao
tamb6m 6 feita atrav6s de relat6rios das atividades diarias feita por cada profissional dentro de sua area e da sua
atividade proposta.  Mensalmente a equipe t6cnjca juntamente com os educadores redne-se para avanagao das
atividades,   para  a  avaliagao  de  algum  usuario,  para  troca  de  informag6es,   para  elaboraeao  de  relat6rios
semanais,   para   organizaeao   das  atividades   da   prdxima   semana  ou   quinzena,   nesse   dia   tamb6m   ha   a
capacitagao da equipe com palestras,  videos,  textos,  etc.  Com as atividades propostas e com o resultado das
avaliag6es  e  as  modificag6es feitas  podendo  colaborar com  a  evolugao  pessoal  de  cada  participante  e  assim
ajudar os mesmos em suas transformag6es pessoais e tambem na transformaeao do meio em que vivem,  com

...,,        _   \       ,1       -       -      .1   ,        -1            i   ,   ..
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QUAL A PERIODICIDADE?

Diaria -Lista de presence                                                                                                                                                                      I
Diaria/Semanal -Relat6rio de Atividades
Quinzenal - Reuniao com coordenagao e equipe tecnica
Mensal -Avaliagao dos usuarios com questionarios.
Anual -Pesquisa Qualitativa com usuarios, familiares e funcionarios.

QUAIS INSTRUMENTAIS?
Lista de Presenca: Diaria para controle de presence (As faltas sao verificadas e avaliadas pela assistente social
que entra em contato com a familia caso a falta nao tenha sido justificada).  Relat6rio de Atividades:  Relat6rio
Diario  das  atividades,   feito  pelo   profissional   responsavel   pela  oficina.   Reuni6es:   Reuniao  com   os   pais  e
responsaveis  trimestralmente.  Reuni6es  quineenais  com  a  coordenagao  com  educadores  para  avaliagao  das
atividades  e  da  participagao  dos  usuarios,  onde  ha  troca  de  informag6es  entre  os  educadores.   Pesauisa
Qualitativa:  Pesquisa qualitativa anual  com os  participantes e familiares.  Essa avaliagao serve  para  o  pr6ximo
planejamento e  para avaliagao de trabalho realizado dentro da comunidade.  Sao realizadas pesquisas com os

:::a::i#gueE°;eTaesamv::#ti+##u:,'h:¥id#p#or'nA6ea:a#J=mud#g%SpoTu:#Tal%#ca#rt:
juntamente  com  a  equipe tecnica.  Par meio das  avaliag6es  os  educadores  acolhem  as  sugest6es  e fazemos
assim algumas  modmcag6es nas oficirras.  E realizada tambem uma pesquisa anual com  os responsaveis pelos
usuarios  quanto  as  atividades  desenvolvidas,  o  espaeo,  os  profissionais  entre  outros  itens.  Essas  avaliae6es
servem r6ximo ara avaiia a.o trabai.no reaiizado dentro da OSC e da comunidade.

Presidente Prudente,16 Margo de 2022.
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Edna de Sales

T6cnico Responsavel

Assistente Social / Cress 45.162
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Xxlll-PLANO DE APLICACAO

DESPESA VALORES

Recursos Humanos $ 26.369,00

Encargos Sociais $ 3.825,00

Servieo Terceiro Juridico $  1.575,00

Utilidade Pdblica $ 5.247,00

Material Consumo $ 7.984,00

TOTAL $ 45.000,00

Presidente Prudente,  16 Marpe de 2022

DiretorAdministrativo
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