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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

NOME DA INSTITUICAO: Associagao Fala Mulher CNPJ: 06.256`776.0001 -53

TIPO DE ORGAN lzACAO DA SOCIEDADE CIVIL: (X) Sem Fins Lucrativos

( ) Cooperativa

( ) Religiosa

A) Em cAso DE oRGANlzACAo SEM FINS LucRATivos:

1. COMPROVAR POR WIEIO DE CLAUSULAS EXPRESSAS N0 ESTATUTO QUE:

1.1)      NAO     HA     DISTRIBUICAO     ENTRE     OS     SEUS     SOCIOS     OU     ASSOCIADOS,

CONSELHEIROS,  DIRETORES,  EMPREGADOS,  DOADORES  OU TERCEIROS  EVENTUAIS

RESuLTADOS,     SOBRAS,     EXCEDENTES    OPERACIONAIS,     BRUTOS    OU    LiQUIDOS,

DIVIDENDOS,   lsENCOES  DE  QUALQUER  NATUREZA,  PARTICIPACOES  OU  PARCELAS

DO SEu PATRIMONIO, AUFERIDOS MEDIANTE 0 EXERcicIO DE SUAS ATIVIDADES;

1.2)  HA  A  APLICAQAO  INTEGRAL  DO  RECURSOS  NA  CONSECUCAO  DO  RESPECTIVO

OBJETO  SOCIAL  DE  FORMA  IMEDIATA  OU  POR  MEIO  DA  CONSTITUICAO  DE  FUNDO

PATRIMONIAL OU  FUNDO DE RESERVA;

"Pafagrafo  Segundo  -  A  Associag5o  Fala  Mulher  nao  distribui  entre  seus  aesociados,

conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutes ou

liquidos,   dividendos,   bonifica?6es   participae6es  ou   paroelas   do  seu   patrim6nio,   auferidos

mediante  a  exerclcio  de  suas  atividades,  e  os  aplica  integralmente  na  conseou?5o  do  seu

objetivo social." Estatuto da Associacao Fala Mulher, 2016

1.3)  pOssui  OBjETivos vOLTADOs A  pROMoeAO DE ATiviDADEs  E FiNALiDADEs DE

RELEVANCIA PUBLICA E SOCIAL;

"Artigo 2° - A Associae5o Fala Mulher, inspirada nos valores fundamentais da pessoa humana,

de  uma  sociedade democratica  e sem exclusao social  com  inequ[voca  posigao em favor dos

exclu[dos e marginalizados, tern por missao a defesa da vida e por finalidades;

a)  Promover  aches  pare  garantjr  a  cidadania  e  igualdade  dos  sexos  e  autonomizagao  das

mulheres em situacao de risco social e para a eliminagao de todas as formas de discriminagao

de genero, race, car, etnia, idade e orienta?ao sexual;

c)   Resgatar  a   autoeedma  da   mulher,   idoso,   crian?a   e  adolescente,   v[timas  de   violencia

domestica e familiar;
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d)   Prestar   proteQao   social,   assistencia   e   orientag5o   as   mulheres,   idosos,   criangas   e

adolescentes  v[timas   de  viol§ncia   domestica   e  familiar  ou   em   risco   pessoal   e   social   e

acompanhamentos as familias com  urn ou mais de seus membros em situacao de ameaca ou

violagao de direitos;

e)   Fomentar  a  discussao  sobre  genera  e  propor  a?bes  afirmativas  as  mulheres,  idosos,

criangas e adolescentes no ambito da sociedade;

fl Denunciar toda forma de discriminagao e violencia contra os direitos humanos fundamentais;

g) Assessorar e articular os mcNimentos sociais, Iiderancas, grupos e pessoas na promapao de

politlcas  pablicas  voltadas  para  a  dofesa  des  direitos  humanos,  desenvolver  atividades  de

promapao humana, social, cultural e educacional na perspectwa de genera;
h) PromcNer e realizar a forma¢ao e capacita?ao de pessoas e grupos, atraves de publicacbes,

semin6rios, cursos, ciclos de debates,  atividades culturais,  e outras forrnas de expressao em

defesa de seus direitos fundamentais;

i)  Realizar eventos inclusive em convenio com outras entidades que promovem os direitos da

mulher, idoso, crianea e adolescente;

j) Articular-se ou filiar-se as entidades ou organizae6es que visam objetivos afins, nacionais, ou
estrangeiras;

I) Atuar continuamente em direcao a igualdade de genera;

in) sensibilizar sabre a convivencia e a exeroicio da cidadania;

n) promover a proteg5o social a crianga e adolescente, em situae5o de vulnerabilidade e risco,

atraves da realizagao de atividades de convivencia grupal, bern como favorecer aquisic6es para

a  conquista   da  autonomia,   cidadania,   mediante  o  fortalecimento  de  vinculos  familiares  e

comunitarios.  Por  interm6dio  de  informacao,  comunicacao,  dofesa  de  direitos  e  aapes  que

possibilitem   a   amplia?5o  de   suas   potencialidades   como   pessoa   em   desenvolvimento   e
atrvidades   que   contribuam   para   redefinieao  de  vivencias   de   isolamento  e   prevencao   de

situaG6es de risco social;

k)  Implantar  e  manter  projetos  integrados  de  ap6es  junto  as  mulheres,  idosos,  crian¢as  e

adolescentes  em  situac5o  de  risco  social,  podendo  pare  tanto  criar ou  ampliar unidades  de

atendimento permanente ;

I)  Fomecer  espaaps  para  auto-sustentagao  desenvolvendo  habilidades  pare  o  trabalho  em

varios  setores  para  mulheres,  idosos,  criangas  e  adolescentes  em  risco  social."  Estatuto  da

Associa?ao Fala Mulher, 2016

1.4)  EM  CASO  DE  DISSOLUCAO  DA  ENTIDADE,  0  RESPECTIVO  PATRIMONIO  LiQUIDO

SERA    TRANSFERIDO    A    OUTRA    PESSOA    JURiDICA    DE    IGUAL    NATUREZA    QUE
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PREENCHA   OS   REQUISITOS   DA   LEl    13.019/2014    E   CUJO OBJETO   SOCIAL   SEJA,

PREFERENCIALMENTE, 0 MESMO DA ENTIDADE EXTINTA."Artigo40°-EmcasodedissolugaodaAssociag5oFalaMulher,  nos terrrios do artigo  61  do

Codigo Civil, o seu patrim6nio liquido sera transferido a outra pessoa juridica de igual natureza

municipal, estadual ou federal que preencha os requisitos da Lei 13.019ra014 e que tenha fins

identicos  ou  semelhantes  da  Associa?ao  Fala  Mulher."  Estatuto  da  Associacao  Fala  Mulher,

20162.CNPJ  QUE  CONTENHA  INFORMAC^O  EXPRESSA  (C6DIGO)  DE  QUE  SE  TRATA  DE

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS;

Segue anexo na documentagao.3.BALANCOPATRIMONIAL   (PARA   FINS   DE   COMPROVACAO   DA   NATUREZA   DA

ENTIDADE)

Segue anexo na documentaeao.a)CASOAOSC(SEMFINS    LUCRATIVOS,    COOPERATIVA    OU    ORGANIZACAO

RELIGIOSA) FOR A 0NICA NO TERRIT6RIO DA CIDADE, COMPROVAR ESSA CONDICAO

POR MEIO DE CERTIDAO DO CARTORIO DE REGISTROS

ENDEREeo: Rua Alvaro Nunes,184

BAIRRO: Campo Belo CIDADE:  Sao Paulo    I  U.F.  SP  I  CEP:  04612-070

E-MAIL: falamulher@falamulher.org.br TELEFONE:  (11) 3271-7099

CONTA BANCARIA ESPECIFICA: BANCO DO BRASIL AGENCIA:  1196-7C.C.32.0994

NOME DO RESPONSAVEL Edwiges Ldcia Horvath CPF: 500.116.698-53

PER-loDO  DE  MANDATO:       CARTEIRA DE  IDENTIDADE/ORGAO CARGO:  Presidente

2018 -2020                                      EXPEDIDOR: 5.357.526-X SSP

ENDERECO:    Rua   Maria   Aparecida Pelegrino,    18,   Taboao   da CEP: 06760-090

Serra/SP
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2 - PROPOSTA DE TRABALHO:

PRAZO DE EXECUCAONOME DO PROJETO:

PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONAL CIOESTE lNICIO                      TERMINO

01/09/2019                31 /08/2020

PUBLICO ALVO: mulheres, acompanhadas ou nao de seus filhos (de ate 17 anos e 11  meses), em

situa9ao de risco de morte ou ameaeas em  razao da vl'olencia dom6stica e familiar,  causadora de

Iesao,  sofrimento  fisico,  sexual,  psicol6gico  ou  dano  moral  encaminhadas  por  CRAS,  CREAS,

demais politicas pdblicas e do Sistema de Justice da regiao Oeste Metropolitana de Sao Paulo

OBJETO   DE  PARCERIA:   serviap  de  acolhimento  instituctonal   provis6rio,   reinsercao  social  da

mulher  vitima  de  violencja  dom6stica  e  fortalecimento  de  vinculos  comunitarios  estendidos  aos

filhos.

DESCRICAO    DA    REALIDADE    QUE    SERA    OBJET0    DA    PARCERIA    (DEVENDO    SER

DEMONSTRADO  0  NEXO   ENTRE  ESSA  REALIDADE  E  AS  ATIVIDADES  OU  PROJETOS  E

METAS A SEREM ATINGIDAS)

No  dia  07  de  agosto  de  2017  a  Lei  Maria  da  Penha  completou  11   anos  de  exjstencja.

Considerada,  pela  Organizagao das  Nae6es Unidas (ONU),  como a terceira  melhor legislaeao no

combate  a  violencia  contra  a  mulher,  a  Lei  11.340/2006  trouxe  avangos  na tentativa  de  coibir tal

violencia.  A16m  de,  definir a  violencia dom6stica contra a mulher de maneira ampla,  considerando

toda e qualquer aeao ou omissao, que cause lesao,  sofrimento fisico, sexual ou psicol6gico, dano

moral ou patrimonial e ate a morte, praticado por pessoa (homem ou mulher) com quem a ofendida

(somente a  mulher)  conviva  no ambito domestico;  ou  que faga  parte do seu  ambito familiar ou  de

qualquer relacionamento  intimo de afeto atual ou ja encerrado.  Tamb€m  a  desmembra em  cinco

modalidades: violenda fisica (toda aeao que produz dano a integridade fisica,  lesao corporal e/ou

homicidio),   psicol6gica  (toda  agao  ou  omissao  que  causa  ou  visa  causal  dano  emocional  e

diminuigao  da  autoestima  ou  que  prejudique  e  perturbe  o  pleno  desenvolvimento  ou  que  vise

degradar,   controlar  as  ag6es  da  pessoa,   seus  comportamentos,  cren?as  e  decis6es),   moral

(qualquer ato de caltinia,  injtlria, difamagao em pdbljco). sexual (toda aQao na qual uma pessoa por

meio da forea,  ameaea,  intimjdaeao ou mesmo sedueao,  obriga outra a presenciar,  a manter ou a

participar  de  relacao  sexual  nao  desejada,  da  qual  o  autor  da  violencia  obtem  ou  tenta  obter

gratificacao)  e  patrimonial  (qualquer  ato  destrutivo  ou  de  omissao  que  afeta  a  bern  estar  e  a
/\1
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sobrevivencia da pessoa).

uma  pesquisa  realizada  pelo  Datasenado,  divulgado  no  mss  de junho  de  2017,  sabre  a

violencia  dom6stica  e  familiar  contra  as  mulheres  no  Brasil,   revelou  que  houve  urn  aumento

significativo,  no  ndmero de mulheres que  relatam ter sofrido algum tipo de violencia dom6stica.  0

estudou mostrou que em 2015 havia urn percentual de  18°/o de mulheres que sofreram a violencia,

em  2017  este  ndmero  subiu  para  29%.  0  Mapa  da  Violencia  2015  -  Homicidio  de  Mulheres  no

Brasil  revelou  que,  em  uma  decada  (entre  2003  e  2013),  o  ntlmero  de  vitimas  do  sexo feminino

teve   urn   aumento   de   21%,   foram   registradas  4.762   mortes  em   2013,   que   representam   13

homicidios  femininos  diarios.  Esses  dados  deixam  o  Brasil  na  5®  posieao  no  ranking  mundial  de

homicidios  de  mulheres.  Estima-se  que,  a  cada  dois  minutes,  ocorrem  cinco  espancamentos  de

mulheres no Brasil, segundo pesquisa da Fundaeao Perseu Abramo, realizada em 2010.

Diante  de  estatisticas  tao  assustadoras,  diversas  ag6es  para  coibir  a  vjolencia  contra  a

mulher foram e estao sendo desenvolvidas.  Uma delas foi a Politica Nacional de Enfrentamento a

Violencia contra as Mulheres,  elaborada  pare estabelecer conceitos,  principios,  diretrizes e ag6es

de preveneao e combate a violencia contra as mulheres. Esta Politica foi construida de acordo com

os preceitos da Lei  Maria da Penha (11.340/2006) e de Conven96es e Tratados lntemacionais, tais

como:  a  Declara9ao  Universal  dos  Direitos  Humanos  (1948),  a  Convengao  lnteramericana  para

Prevenir,  Punir e  Erradicar  a  Violencia  contra  a  Mulher  (Conveneao  de  Bel6m  do  Para  1994),  a

Convencao sobre a  Eliminagao de Todas as Formas de Discriminaeao contra a Mulher (CEDAW,

1981)   e   a   Conveneao   lnternacional   contra   o   Crime   Organizado   Transnacional   Relativo   a

Prevengao,  Repressao e Punieao do Trafico de Pessoas (Conveneao de Palermo,  2000). A partir

destas  legislae6es e  de  outros  documentos  houve o  inicio  da  implantaeao  de  politicas  amplas  e

articuladas  direcionadas ao enfrentamento da violencia  contra  a  mulher,  em  sua complexidade.  A

Politica  Nacional  de  A§sistencia  Social  -  PNAS/2004  enquadra  estes  equipamentos,  na  rede de

Proteeao Social  Especial,  divididos em serviaps de  media e arta complexidade.  De acordo com  a

PNAS/2004,  os  servieos  da  Protegao  Social  Especial  sao destinados a familias  e  individuos que

tenham  seus djreitos  violados.  Urn dos  servieos de alta complexjdade,  e tambem  previsto na Lei

11.340/2006,   6   o   Abrigo,   objeto   desta   proposta,   que   visa   oferecer   moradia   protegida   e

atendimento  integral  a  mulheres  em  risco  de  morte  iminente  em  razao  da  violencia  dom6stica  e

familiar.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO:

A  area  de  abrangencia   para  execueao  do  servieo  sera  a  macrorregiao  do  Cons6rcio

lntermunicipal  da  Regiao  Oeste  Metropolitana de  Sao Paulo - CIOESTE,  da qual farem  parte os

seguintes municipios: Barueri; Jandjra;  Carapicuiba; Osasco; Cotia;  Pirapora do Born Jesus;  ltapevi
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e Santana de Pamaiba. Segundo dados do lBGE de 2010, estes municipios foram considerados de

porte grande em relagao ao percentual populacional, apresentando regi6es mais vulnefaveis onde
foram  implantados  oito  Centros  de  Refetencia  Especializados  da  Assistencia  Social  -  CREAS.

Alem  destes  serviaps,  os  municipios  de  Barueri,  Osasco  e  Carapicuiba,  ainda  ofertam  serviaps

especializados  as  mulheres  vitimas  de  violencia  domestica,  ampliando  as  politicas  pdblicas  em

suas regi6es, sao eles: a Coordenadoria de Enfrentamento a violencia contra a Mulher; o Centro de

Referencia  da  Mulher  "Marcia  Ribeiro"  e  o  Centro  de  Referencia  de  Enfrentamento  a  Violencia

Contra  a   Mulher  -  CREVIM.   Estes  servisos  ofertam  atendimento  psicossocial,   orientag6es  e

encaminhamentos  juridicos  necessarios  a  superagao  da  situaeao  de  violencia,  alem  de  outras

atividades  visando  o  resgate  da  autoestima  e  autonomia  da  mulher.  No  sentido  de  fortalecer  a

politica pdblica de enfrentamento a violencia contra a mulher, prop6em-se a implantaeao de serviap
de alta complexidade, da Rede de Protegao Social Especial, para atender a demanda de casos em

que   ha  o   risco   iminente  de   morte.   0   Programa   Casa  Abrigo   Regional   CIOESTE   oferecefa

acolhimento provis6rio,  protegao integral, condicoes para a fortalecimento de autonomia pessoal e

social,  contribuindo para a superaeao e prevengao da situacao de violencia,  uma inovacao para a

regiao, ainda carente deste tipo de servieo.

3 - OBJETIVOS:

3.1  -GERAIS

Acolher mulheres vitimas de violencia dom6stica,  acompanhadas ou  nao de seus filhos (de

ate  dezessete   anos   e  onze  meses)   e  garantir  protecao   integral;   oferecer  condig6es   para  o

fortalecimento   de   sua   autonomia   pessoal   e   social   e   autoestima;   promover   acesso   a   rede

socioassistencial,  aos  demais  6rgaos  do  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  e  as  demais  politicas

pdblicas setoriais;  contribuir para a superaeao e  prevencao da situa9ao de violencia e  ruptura de

vinoulos, atrav6s de atendimento psicossocial; acompanhamento juridico; atividades de preveneao;

qualificacao;  articulagao com  a rede de atendimento local;  levantamento de dados regionais sabre

a situagao da violencia.

3.2 -ESPECIFICOS

Promover atendimento integral e interdisciplinar as mulheres e seus filhos, em especial nas

areas  psicol6gica,  social  e  juridica;  promover  condic6es  objetivas  de  insengao  social  da  mulher,

conjugando  as  ag6es  da  Casa  Abrigo  com  programas  de  satlde,  emprego  e  geragao  de  renda,

moradia,   creches,   profissionalizaeao  dentre  outros;   promover  suporte  informativo  e  acesso  a

servieos,  instruindo as  mulheres  para reconhecerem  seus direitos coma cidadas e os meio§  pare

efetiva-los;   proporcionar  ambiente   harm6nico,   com   realizaeao   de   atividades  socjoeducativas,
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visando o fortalecimento emocional  da  mulher,  de forma  a estimular o exercicio da autonomia e a

valorizacao de suas potencialidades.

4 - lvIETODOLOGIA:

4.1  -FORMA  DE  EXECUCAO  DAS  ATIVIDADES  OU  DOS  PROJETOS  E  DE  CUMPRIMENTO

DAS METAS

0  Programa  Casa  Abrigo  Regional  CIOESTE  funcionafa,  ininterruptamente,  24hs  diarias,

oferecendo  os  seguintes  servigos:  espago  para  moradja,  seguranga,  aljmenta9ao,  enderego  de

refefencia,  condig6es  de  repouso,  espaeo  de  estar  e  convivio,  guarda  de  pertences,  lavagem  e

secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuario e pertences, acessibilidade de acordo com

as normas da ABNT. Para tanto, o trabalho sera desenvolvjdo conforme descrito a seguir:

Acolhimento

0 primeiro contato da usuaria sera com o CREAS e/ou demais politicas ptiblicas pactuadas

no fluxo de atendimento, que serao responsaveis pela triagem e avaliacao do grau de risco ao qual

a  mulher esta submetida,  para  posterior contato com  a Casa Abn.go.  0  service  responsavel  pelo

encaminhamento do caso devefa entregar os instrumentais,  devidamente preenchidos,  solicitados

pela Gerente ou equipe t6cnica da Casa Abrigo.  No  momento da chegada da usuaria ao serviap,
esta  sera  recebida  pela  Equipe  da  Casa;  sera  realizada  uma  entrevista  social,  oferecendo  uma

escuta qualificada a mulher para compreender sua  hist6ria e contexto atual,  ap6s serao passadas

as   orientae6es   relativas   ao   servjgo.   Em   seguida,   a   usuaria   devefa   assinar   urn   Termo   de

Compromisso e Normas e entregar sua documentagao e pertences, assinando tambem urn termo

de    entrega    dos    mesmos.    Posteriormente,    a    Orientadora    Socioeducativa   apresentafa   as

dependencias   do   service   e   o   quarto   onde   fa fa   o   repouso   com   sua   familia   (caso   esteja

acompanhada par seus filhos),  al6m de ser feita a entrega do material de higiene pessoal,  roupas

para banho e cama e oferecida alimentaeao.

Atendimento Social

0 Serviap Social trabalhafa de forma multidisciplinar atendendo as demandas trazidas pelas

mulheres.  Inicialmente sera realizada uma entrevista social,  momento no qual a mulher sera ouvida

em  suas  necessidades,  alem  de  verificar  a  condicao  de  documentagao  da  usuaria.  Diante  dos

dados  coletados  sera  realizado  o  PIA  (Plano  Individual  de Atendimento),  o qual  pode  implicar em

encaminhamentos  para  equipamentos  de  satlde,  servi?os  da  educagao,  cursos  de  capacitagao

profissional,  reflexao socioeducativa em torno do planejamento familiar e demais orientae6es que

se fizerem  necessarias.  Os encaminhamentos tambem se estenderao aos filhos da usuaria,  como
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insengao   nos   equipamentos   de   educagao,   sadde   e   serviaps   socioassistenciais,   sempre   que

necessario. 0 Serviap tamb6m sera responsavel pela construcao do banco de dados das usuarias,

o  qual  sera  organizado  em  prontuarios  individuais  onde  estafao  contidas  c6pias  de  documentos

pessoais,  ficha  de triagem,  fichas  de  evolueao do  caso,  entre  outros  documentos  importantes  a
respeito de seu atendimento, como boletim de ocorrencia e oficios referentes a encaminhamentos

externos.   Sefa   atribuieao  do   profissional   desta  area   estabelecer  contato  e   manter  cadastro

completo e atualizado de todos os recursos socioassistenciais,  de educagao e sadde,  disponiveis

na  rede,  a  tim  de  que  possa  levar ao  alcance  da  usuaria  o  conhecimento e  acesso  a  todos  os

servieos  de  que  venha  a  precisar,  garantindo-lhe  o  direito  de  informagao  e  formagao  para  o

exercicio da cidadania.

Atendimento Psicol6gico

0   serviap  de   psicologia   sera   baseado   no   C6digo   de   Etica   do   Conselho   Federal   de

Psicologia  e adotafa coma principios  norteadores da atuagao o documento "Referencias t6cnicas

para atuagao de  psic6Iogas  (os)  em  programas de atengao a  mulher em  situagao  de violencja -
Brasilia,  fevereiro,  2013".  Entende-se que a violencia dom6stica contra a  mulher,  trata-se de  uma

violacao    de    direitos    humanos    e    requer   o   desenvolvimento    de    urn   trabalho    em    equipe

multiprofissional,  articulando  saberes  e  fortalecendo  a  rede  de  servi?os.  As  ag6es  da  psicologia

estarao    voltadas    ao    acolhimento,    avaliaeao,    atendimentos    individuais    e    grupais    e    o

encaminhamento da mulher aos servigos da rede. 0 atendimento psicol6gico estafa comprometido

com  a  singularidade  da  mulher,  que  necessita  ser  ouvida  e  respeitada  em  sua  individualidade,

propiciando  condi96es  para  a  superacao  da  situacao  de  violacao  de  direitos.  0  atendimento  em

grupo  tefa  como  objetivo  propiciar  acolhimento  e  troca  de  vivencias,  sentimentos  e  hist6rias
semelhantes,   promovendo  a  reflexao  sobre  novas  formas  de  enfrentamento  das  situag6es  de

viol6ncia e das consequencias desta.

Alimentacao

Sefao  oferecidas  cinco   refeig6es  distribuidas  do  seguinte  modo:   cafe  da  manha   (das

06h30min  as O8h30min);  almoap (das  11h30min  as  12h30min);  lanche da tarde (das  15h30min  as

16hoomin); jantar (das  19hoomin as 20hoomin) e ceia (das 21hoomin as 21h30min).  Os alimentos

sefao  nutn.cionalmente  equilibrados  e  sua  manipulaeao  e  preparaQao  seguirao  as  normas  da

vigilancia sanitaria.

Condicoes de repouso

Os  espaaps oferecidos  para as  usuarias sefao quartos amplos,  arejados e  razoavelmente
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confortaveis,  Serao mobiliados  por beliches e colch6es,  al6m de armario com  repartig6es  para as

mulheres  guardarem  seus  pertences  pessoais  e,  se  necessario,  have fa  espago  para  uso  de  urn

ber90.

Banho e higiene pessoal

A   Casa  Abrigo  devefa  conter  ties  banheiros  unissex  em   perfeito  funcionamento   para

realiza9ao da higiene pessoal das usuarias e seus filhos.

Guarda de perfences

Os  pertences  que  a  usuaria  traz  ao  chegar a  Casa Abrigo,  como  dinheiro  e  outros  bens

sefao guardados, ficando sob a responsabilidade da Gerente e Tecnicas do serviap.

Lavagem e secagem de roupas

0  serviap  possuifa  urn  espaap  destinado  a  lavanderia,  disponibilizando  uma  maquina  de

lavar.  No  cotidiano,  a  secagem  das  roupas  sera feita  em  varais  que  estarao  dispostos  na  area

extema da casa. Para manter a organizacao da lavagem de roupas sera feita uma escala definindo

o dia de uso de cada usuaria; sera entregue a cada uma urn cesto com tampa para armazenar as

roupas sujas.

Seguranca

0   Centro   de   Acolhida   possuifa   urn   sistema   de   monitoramento   com   cameras   em

funcionamento   24   horas   e   cerca   eletrica.   Nas   saidas  durante  os   primeiros   quinze  dias  do

acolhimento, as mulheres sao acompanhadas pela orientadora scoioeducativa. Esta medida devefa

ser adotada para garantir a seguranpe da mulher e da Casa Abrigo.

Espaeo de esfar e convivio

Na Casa Abrigo havefa urn espaeo destinado ao lazer jntemo,  que possujfa televisao com

canais de entretenimento. Alem disso, have fa urn espaeo, especificamente, destinado as crianeas,

com  brinquedos, jogos,  livros e o que mais for importante  para seu  desenvolvimento  psicossocial.

Neste  espa?o  sefa  fixado  urn  quadro,  no  qual  estafao  relacionados dias  e  hofarios  de todas  as

atividades previstas.

Endere§o de referencia

Por se tratar de  urn abrigo  sigiloso,  o  endere¢o  de  refetencia  das  usuarias  podefa  ser o

endereap de outro servi9o referenciado a Casa Abrigo.
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Trabalho socioeducativo e de convivio social

Este  trabalho  tern  como  objetivos  oferecer espaap  de  reflexao,  especificamente,  sobre  a

complexidade  da violencia  domestica;  fortalecimento da  autoestima;  projeto  de vida;  entre outros.

Para isso serao realizadas as seguintes atividades:

Convivencia do Grupo

Contet)do Programati co Profis§ional Metodologia T6cnica e RecursosDidaticos

Realizar reflex6es referentes a Gerente ou Dinamicas de Filmes educativos e
convivencia das mulheres e crian9as na T6cnicas grupo, pedag6gicos
casa; trabalho em tematicos;
Buscar solue6es quanta as diverg6ncias e grupo e Textos perti nentes
diferen9as na convivencia em grupo; oficinas. ao tema.
Orientar quanto a organizagao e limpeza
do espaap pdblico e privado;
Promover a divisao de tarefas na casa;
Trabalhar com quest6es eticas, conflitos
raciais,  conflitos religiosos e de visao de
mundo;
Organizar o cotidiano;
Discutir normas e regras institucionaj§.
Elaborar,  construir e acompanhar urn
Plano Individual de Atendimento - PIA;
lnsengao em programas de capacita9ao e
preparapeo para o mundo do trabalho;
Fazer contato com familiares e visita em
luaar neutro ciuando possivel.

Trabalho educacional com a§ crian§as

Contetldo Programati co Profissional Metodologia T6cnica e RecursosDidaticos

Reforap Escolar; Orientadores Dinamica de Fjlmes tematicos;
Organizaeao pessoal e coletiva; Socioeducativos Grupo; Ml]sica;
Oficina de Leitura; Passeios em Recursos
Convivencia grupal e regras da casa; Parques; audiovisuais;
Desenvolvimento espaCial, corporal e Teatro; Jardinagem:
temporal; Jogos Textos educacionais
Estimular a leitura e a partilha de Esportivos; e didaticos.
hist6rias; Escrita e
Desenvolver atividades lddicas; Leitura;
Desenvolver a Cultura de Paz; Revisao do
Trabalhar com atividades criativas; conteddo
Realizar a educagao alimentar;  Orientar escolar.
sobre hiaiene pessoal e da casa.

Organiza9ao, convivio social e crescimento cultural

Contei]do Programatico Profissional Metodologia T6cnica e RecursosDidaticos

Organizagao pessoal e coletiva; Equipe e Dinamica de Filmes tematicos;
Leitura Oomais,  revistas e livros); parceiros. Grupo; Jogos Textos pertinentes;
Passeios diriaidos a esDacos de lazer e Filmes: Teatro: Mdsica:  Poesia:
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Oultura; Cinema; Recursos
Participacao em Seminaries e Reuni6es audiovisuais;
Debates na regiao; extemas; Revistas tematicas e
Curso de Promotoras Legais Atividades pedag6gicas.
Populares na regiao; culturais
Organ izagao socj oecon6mica; diversas;
Cursos profissionalizantes; Tecnicas de Visitas a
apresentaeao para entrevistas de mercados para
trabalho. aferirprepes/oustodevida;Planoongamentariofamiliar;lnformatica;Teatro;Esportes.

Oficinas tematicas

OS,^1

Contei]do Programatico Profissional Metodologia T6cnica e RecursosDidaticos

Relae6es de genero;  Direitos da Mulher; Equipe e Exercicios de Filmes tematicos;
Lei Maria da Penha; Sexualidade;  Sadde parceiros. relaxamento; Textos pertinentes;
Reprodutiva;  Educacao e cuidado com os Djnamjca de Mdsjca,. Poesja;
filhos (as); Trabalho;  Educagao; Violencia Grupo; Reoursos
de Genero;  Projeto de Vida (sonhos, Exercicios de audiovisuais;
possibilidades,  limites). respiragao;Dan9a;Leitura. Recortes.

Oficinas de terapia ocupacional

Conteddo Programati co Profissional Metodologia Tecnica e RecursosDidaticos

Aulas de culinaria; Equipe e Exercicios de Filmes tematicos;
Sensibilizar e desenvalver a cuidado parceiros. relaxamento; Cozinha,  receitas
conslgo e com o outro;  Realizar aulas Aulas de Textos perti nentes;
pfaticas de cuidados especificos com o culinaria; Mdsica;
Corpo; Dinamicas de Recursos
Realizar troca de experiencias nesta area. Grupo e audiovisuais;

Est6tica Produtos de Beleza(tintaparacabelo,cremeshidratantes,esmaltes,cremes,etc.).

Trabalho institucional com a equipe

•           Reuniao de equipe

As  reuni6es  sefao  semanais,  com  os  integrantes  da  equipe,  pare  a  discussao  de  ca

roca de informae6es, avaliacao das atividades realizadas e planejamento intemo.
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•           Formapao da Associagao Fala Mulher

A   Associaeao   Fala   Mulher   realizafa   semestralmente   atividade   de   capacitacao   aos

colaboradores,  a  fim  de  aprimorar  seus  conhecimentos.  Para  isso,  sera  realizado  rodizio  dos

colaboradores  para  que todos tenham  a oportunidade de  participar da atividade,  uma vez que a

service e de funcionamento inin•Capacitagaocenttemupto.inuada

A  capacitacao  da  equipe  sera  realizada  atraves  da  part.dpacao  da  equipe  em  cursos,

seminarios,  jomadas,   congressos  e  simp6sios  relacionados  a  quest6es  da  violencia  contra  a

mulher e assuntos afins.

4.2 -DETALHAMENTO DOS RECuRSOS HUMANOS

A equipe do Programa casa Abrigo Regional CIOESTE sera composta pela gerencia, por

uma equipe tecnica e uma equipe de apoio, segue tabela abaixo com as fune6es e carga hofaria.

RECuRSOS HUMANOS

/1I

QUANT. FUNeAO CARGA HORARIA

01 GERENTE 40h
01 TECNICO-ASSISTENTE SOCIAL* 30h
01 TECNICO -PSICOLOGO 40h
01 ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO  INFANTIL 40h
03 ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO 12X36hs
03 ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOITE) 1 2x36hs
01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40h
01 COZINHEIRO 40h
01 AGENTE OPERACIONAL 40h

(*) 0 profissional de Serviap Social passa a ter a canga hofaria semanal de 30 horas em
cumprimento as disposig6es contidas na Lei Federal n° 12.317/2010

Fungao Habilidad®s AIribuicaes Comp®t3ncias
Gerente de Pensamento Manter    contato    com    o    CIOESTE    para Responsavel pela
Servigo critico; quest6es      referentes      ao      Termo      de ger6ncia dos

(Nivel Capacidade de
Colaboracao   e   Fomento;    prestar   conta servlaps de
mensalmente    da     verba     recebida;     ser Protecao Social

superior) resolver responsavel  pela  administraeao  da  verba; Especial.
problemas;Iniciativa; realizar   reuni6es   com   a   equipe;   pensar,

disoutir,   efetivar  e  avaliar  junto  a  equipe,
ae6es pedag6gicas a serem desenvolvidas
no    servlco;    Drooorcionar    momentos    de
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Compreensao formagao   e   capacitagao   para   a   equlpe;

^

interpessoal e preocupar-se  com  a  integraeao  da  equipe;
empatia;Boa supervisionar     o     trabalho     da     equipe,

acompanhando periodicamente,  a rotina da
equipe    tecnica,    oficinas,    bern   como    a

comunicagao organizagao   e   limpeza   do   equipamento;
oral e escrita;Analisede verificar   hofario   de    livro   de    ponto   dos

funcionarios;     realizar     reuni6es     com     a
diretoria e gerencia da AFM para avaliaeao

informag6es;Capacidade de e  encaminhamentos  de  quest6es  ligadas
ao serviap;  participar das reuni6es da AFM;
fazer    contato    com    outros    grupos    que

lideranga;Coaching. trabalham  com  o  mesmo  publico  alvo para
articular  trabalhos   em   rede;   estimular  as
usuarias    a    participarem    de    atividades
culturais e momentos de integracao.

T6cnico(Nivel Colaboracao Realizar     atendimento     individual     e     em Exerce fu ne6es
mlltua.,Agilidade e grupo;         encam i nhamentos        a        redo tecnicas junto aos

§ocioassistencial,   de   sadde  e   educap5o; usuarios, siias
superior em visitas;      acompanhar     a     trajet6ria     das familias,
Servigo adaptacao;lniciativa;Boa usuarias  no  servigo,   bern  como  criar  urn comunidade e junto
Social) banco    de    dados    sobre    sua    evolu9ao; as organizae6es e

realizar    estudo    de    caso;    estimular    as 6rgaos pdblicos de
usuarias    a    participarem    de    atividades acordo com a
culturais     e     momentos     de     jntegracao; programacao

comunica9ao participar  semanalmente  das  reuni6es  de estabelecida e com
oral e esorita;Compreensao equipe;     participar     dos     momentos     de as necessidades

formaeao   da   AFM;    participar   ativamente pessoais e sociais
dos  momentos  de  reciclagem  e  formagao dos usuarios.

interpessoal e quanto as quest6es de genero, sexualidade
empatia;Trabalho em e   violencia;   acompanhar   as   reuni6es   da

rede        socioass i stencia I ,         vi sando        o
desenvolvimento   da   mulher;   desenvolver

equipe. ae6es    de    prevengao    no    combate    a
violencia contra a mulher.

T6cnlco(Nivel Autoconfianca e Realizar     atendimento     individual     e     em Exerce fun96es
autoconhecimen grupo ;             grupos             de             reflexao; teonicas junto aos
to;Colaboragao encamlnhamentos     a     redo     de     satide; usuarlos, suas

Superior em acompanhar  a  trajet6ria  das  usuarias  no familias,
Psicologia) serviap,  ben  como  atualizar  os  dados  no comunidade e junto

mdtua;Agilidade e prontuario    sobre    sua    evolugao;    realizar as organizag6es e
estudo  de  caso;   estimular  as  usuarias  a 6rgaos ptiblicos de
participarem    de    atividades    culturais    e acordo com a

adaptacao,.lniciativa;Boa momentos   de   integragao;   realizar  escuta programagao
das  demandas  surgidas  pela  orientadoras, estabelecida e com
buscando    orients-las    na    execugao    do as necessidades
atendimento    com    as    mulheres    e    seus pessoais e sociais
filhos;       participar       semanalmente       das dos usuarios.

comunicagao reuni6es      de      equipe;       participar      dos
oral e escrita;Compreensao momentos  de formacao da AFM,I  particjpar

ativamente dos momentos de  reciclagem  e
formagao  quanto  as  quest6es  de  genero,

interpessoal e sexualidade    e    violencia;    Oferecer   apoio
empatia;Trabalho emecluipe. psicol6gico,       desenvolver       a96es       de

prevengao no combate a violencia contra a
mulher.
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Orientador Curiosidade e Realizar    grupos    de     reflexao    com    as Exerce atividades
Socioeduca- Imaginacao;Flexibilidade;Compreensao usuarias e seus filhos; participar ativamente de orientaeao
tivo dos  momentos  de  reciclagem  e  formaeao social e educativa
(Nivel  m6dio) quanto  as  quest6es  de g6nero  e  violencia; junto aos usuarios,

organizar   as   atividades   socioeducativas; de acordo com a
estimular   as   usuarias   a   partiCiparem   de programagao e

interpessoal e atividades     oulturais     e     momentos     de orientagao tecni ca
empatia;Trabalho emequipe. integragao;    participar   semanalmente   das estabelecida.

reuni6es      de      equipe;      participar      dos
momentos de formacao da AFM.

Cozinheiro(Ensino Organizagao;Planejamento;Compreensao Planejar       e       realizar       as       refeie6es; Responsavel pela
aprovel.tamento               de               alimentos; preparaeao de
armazenamento  de  alimentos,   limpeza  da refeie6es, segundo

fundamen-tal) cozinha,  conservagao de alimentos. o cardapioestabelecido e pelo

interpessoal e controle e
empatia;Trabalho emequipe. organizagao geraldacozinhaedespensa.

Agente Organizaeao;Planejamento;Compreensao Realizar    limpeza    do    im6vel;    zelar    pela Executa servieos
Operacional conservaeao    dos    bens    patrimoniais    do de higienizaeao,
(Alfabetiza- serviap.,  estimular as  usuarias  a  manterem limpeza, arruma9ao
do) o   espaap   ljmpo   e   organjzado,.   partjcjpar e manulenQao,'

semanalmente   das   reuni6es   de   equipe; auxilia  na
interpessoal e participar  dos  momentos  de  formaeao  da prepara9ao de
empatia;Trabalho em AFM. refeig6es; zela evigiaaespagofisicodoservice,

equipe. ciuando for a caso.
Auxiliar Agilidade e Recepcionar as usuarias:  atender telofone; Executa serviaps
Administrati- adaptagao;Organizagao;lniciativa;Compreensao efetuar  compras  e  pagamentos  bancarios; da area
VO(Nfvel  medio organizar os dooumentos para a prestagao administrativa e de

mensal  de  contas;  estimular  as  usuarias  a apoio ao
participarem     de    atividades     oulturais    e desenvolvimento

com momentos      de       integraeao;       participar do serviap, sob
conhecime- semanalmente   das   reuni6es   de   equipe; orientagao do
nto de participar  dos  momentos  de  formagao  da gerente-
informatica) interpessoal eempatia;Trabalhoemeaujpe. AFM.

5 -METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

As metas estabelecidas para a desenvolvimento do serviap serao as seguinte§:META1:

Atender e acompanhar 20  pessoas (entre  mulheres e seus filhos),  ressaltando que urn caso em

especifico pode demandar varios atendimentos e encaminhamentos.
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META 2Resgate

lndicador Meta

0deuasicos

Percentual de permanencia das mulheres acolhidas 80%

Percentual de melhora na relaeao de ouidados com os filhos 80%

Percentual de mulheres inseridas no mercado de trabalho 80%

Percentual   medio  de   mulheres   que   participaram   de   grupos  terapeuticos   e 70%

grupos de atendimento as famflias`

Peroentual medio de mulheres que aderiram ao tratamento psicol6gico. 70%

Percentual   m6dio  de   mulheres  que  participaram  de  oficinas  de  capacitagao 70%

profissional e geragao de renda e outras atividades socioeducativas.

Percentual   medio   de   mulheres   inscritas   em   cursos   profissionalizantes,   de 50%

capacitagao e aprimoramento profissional.

Percentual  medio de  mulheres  encaminhadas  para  orientaeao juridica  e  poder 100%

judl.ciario.

Percentual   m6dio  de  mulheres  que  participaram  de  reuni6es  mensais  e/ou 70%

grupos tematicos nas Unidades Basicas de Satlde ou redo.

Peroentual medio de mulheres inscritas em atividades de convivio social e lazer, 70%

estimulando  a  participagao  em  atividades  na  rede  pilblica  e  pn`vada,  evitando

assim a segrega?ao.

Percentual m6dio de mulheres com perfil para PTR (Programa de Transferencia 100%

de Renda), que foram encaminhadas para a obtengao do beneficio.

Percentual   de   miilheres   desllgadas   no   semes{re   pela   re§olueao   do   caso >90%

(rompimento com ciclo de violenCia).

e    fortalecimento    da    autoestima    e    autonomia    das    mulheres,     estimuland

empoderamento para a rompimento do ciclo de violencia;

Facilitar a construcao de urn projeto de vida;

Estabelecimento de condig6es  para a  promocao de sua autonomia  pessoal  e social,  por mel

oficinas de geraeao de renda e socioeducativas;

Favorecevertenteinsercao r a  ampliaeao da  consdencia  sobre  a  questao  da  violencia,  relaeees deS;efetivadasmulheresemservieosespecjalizadosnarededeatendimentoI genero  eOcal:

Ser refetencia para as mulheres em quest6es ligadas a violencia dom6stica:

Funcionar como espa?o de convivencia e esouta para as mulheres;

Proporcionar seguranga de vida as mulheres e seus filhos enquanto estiverem no servigo:

lnformar, claramente, aos usuarios do servigo sabre seus direitos e utilizaeao dos servieos pob

disponiveis,   assim   coma  oferecer  encaminhamentos   a  equipamentos  com   o   mesmo  cafater
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pablico.

5.1  -DESCRICAO DAS METAS E DE ATIVIDADES Ou PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

As    ag6es    desenvolvidas    estafao    vinculadas    a    Tipificaeao    Nadonal    de    Services

Socioassistenciais  (Resolu9ao  n°  109,  de  11   de  novembro  de  2009)  e  da  Politica  Nacional  de

Enfrentamento  a  Violencia  contra  as  Mulheres,  e  outras  Resolueees  que  envolvem  as  politicas

pdblicas do Sistema Unico da Assistencia Social,  seguindo as diretrizes estabelecidas ao serviap
de  Proteeao  Social  Especial  -  alta  complexidade.  0  serviap  tefa  como  ae6es,  o  acolhimento

provis6rio para mulheres, acompanhadas ou nao de seus filhos, em sjtuagao de risco de morte ou
ameagas  em  razao  da  violencia  domestica  e  familiar.  Sera  desenvolvido  em  local  sigiloso,  com

funcionamento em regime de co-gestao, que assegure a obrigatoriedade de manter sigilo quanto a

identidade  das  usuarias.  Em  articulacao  com  redes  de  servigos  socioassistenciais,  das  demais

politicas ptiblicas e do Sistema de Justice, sera ofertado atendimentojuridjco e psicol6gico para as

usuarias  e  seus filhos  e/ou  dependente  quando estiver sob  sua  responsabilidade.  Segue  abaixo

quadro referente as Ofertas do servigo:

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

A.I

Provisoes Trabalho Social Trabalho Aquisig6es dos
lnstitucionais, FisicaseMateriais Socioeducativo usuarios

Alimentaeao; ambiente Acolhida/recepcao; Desenvolvimento de Ser acolhido em suas
com caracteristicas escuta; entrevista e atividades demandas, interesses,
residenctais, acolhedor estudo social; proteeao socioeducativas; necessidades e
e com estrutura fisica integral e apoio a desenvolvimento de possibilidades;  ter
adequada e vitimas de violencia: atividades de convivio acesso a ambiente
acessibilidade; espape construgao e social, estimulando a acolhedor e espacos
para guarda de acompanhamento do participagao em reservados a
pertences; espaeo de Plano Individual de atividades na rede manuteneao da
estar e convivio; banco Atendlmento - PIA,. pdbljca e pnvada; privacjdade da usuaria;
de dados de seus orientagao desenvolvimento de ter reparado ou
usuarios e da rede de individual/grupal e atividades que minimizado os danos
servi9os do territ6rio; sociofamiliar estimulem a por vivencias de
computador com sistematica ; orientagao participagao em viol6ncias e abusos; ter
configuragao que e encaminhamentos; atividades culturais, sua identidade,
comporte sistemas de insengao em lazer e em f6runs, integrjdade e hist6ria
dados e provedor de projetos/programas de conselhos e debates de vida, preservadas:
internet banda larga. capacitagao e relacionados a defesa vivenciar experiencias

preparagao para o da cidadania; favorecer que contribuam para o
mundo do trabalho; o desenvolvimento de fortal eci mento de
referencia e contra- aptid6es, capacidade e vinculos familiares e
refetencia; oportunidades; comunitarios;  ter
acompanhamento e participagao nas ag6es acesso a servigos,
monitoramento dos do cotidiano do serviap benoficios
encaminhamentos e responsabilizagao socioassistenciais e
realizados; estimulo ao pelo cuidado do espaap programas de
convivio familiar,  grupal fisico, na organizagao transfefencia de renda,
e comunitario; dos seus pertences, conforme
fortalecimento da nos ouidados pessoais necessidades;  insengao
funcao Drotetiva da e outros aDrendizados: e oermanencia na redo
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familia; orientagao para
acesso a
dooumentagao
pessoal;  mobilizaeao
da familia extensa ou
ampliada; articulaeao
com a rede de servipos
socioassistenciais e
demais politicas
pdblicas;  artioulagao da
rede interinstitucional
com os demais 6rgao
do Sistema de Garantia
de Direitos;
identificagao e
encaminhando das
familias com perfil para
insengao em programas
de transfetencja de
renda; preparagao para
o desligamento;
elaboraeao de
relat6rios e
manutengao de
prontuarios;
mobilizaeao para a
exercicio de cidadania;
informagao,
comunicagao e defesa
de direitos.

produeao de
informagao e
comunicagao sobre
defesa de direitos;
atividades de convivio
e de organizagao da
vida cotidiana.

de ensino; receber
ae6es pautadas pelo
respeito a si pr6prio e
aos outros,
fundamentadas em
principios 6ticos de
justice e ctdadania;
conhecer seus direitos
e como acessa-los; ter
oportunidades de
escolhas e tomada de
decisao; ter
experiencias para
relacionar-se e
conviver em grupo,
administrar conflitos
par meio do dialogo,
compartilhando outros
modos de pensar e
agir; ter oportunidade
de avaliar as atenedes
recebidas , expressar
opini6es e
reivindicag6es; ter
espaap com padr6es
de qualidade quanto a:
higiene,  acessibilidade,
habitabilidade,
salubridade, seguranpe
e conforto; ter acesso a
alimentaqao em
padr6es nutricionais e
adaptada a
necessidades
especfficas; ter
ampliado seu universo
i nformacional e
cultural; ter acesso ao
atendimento
profissional
individualizado
extensivo ao grupo
familiar.

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS:

Por meio das ag6es e  metas estabe[ecidas  no  projeto espera-se obter,  coma  resultado,  a

reinsereao social  da  mulher e  seu  empoderamento,  fora do ciclo de violencia  que  ensejou  a seu

acolhimento institucional,  no prazo medio de seis meses.

6 - CRONOGRAMAS DE EXECUCAO (an®xas planilhas de Excel):
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