
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SERVIÇO: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias em Centro-Dia
OSC: Associação Renascer
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração n° 016/2017
VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 30/09/2021
PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Objeto: transferência de recursos financeiros destinados à execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em
Centro-D.a objetivando a oferta de atendimento especializado de proteção social especial de média complexidade a pessoas com deficiência intelectual com
vistas a promover a autonomia a inclusão social e a melhoria da qualidade de vidam reduzindo a sobrecarga da familia/cuidador na tarefa de cuidar

AssrstênctLd^dohduric^^^^^ institucionalização e segregação dos usuários, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único dà

Objetivo Geral: Oferecer atendimento especializado de proteção social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, com vistas a promover
a autonomia, e inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a sobre carga da familia/cuidador na tarefa de cuidar, contribuindo com a
prevenção da institucionalização e segregação.

Oyetivos Específicos: Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, seus cuidadores e suas famílias; desenvolver
ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência; prevenir o abrieamento e a
segregação dos usuários do Serviço, assegurando o direito a convivência familiar e comunitária; promover acessos a benefícios, programas de transferência de
renda e outros seyiços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos; promover apoio ás famílias na tarefa de
cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de
manutenção e prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados.

seus cuidadores e familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia

de Proar^^^^^^^ h"" ' Pr^onzzndo os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os incluídos no Cadastro Únicode 1 rogramas Sociais (CadUnico), de ambos os sexos, acima de 18 anos de idade.
























