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Dezembro/2023laneirol2Q23

a terceira idade, o qual será materializado através do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos (scFV) e da Estratégia

Amigo da pessoa ldosa. Trata-se de um serviço organizado em grupos, como forma de ampliar a convivência das diferentes culturas e

das vivências entre os usuários, promovendo com isso o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, assim como

promover o envelhecimento ativo e saudável'

JUSTIFICATIVA DA pROpoSTA: Diante da necessidade de prestar atendimento a Terceira idade, através do scFV e da Estratégia Brasil

Amigo da pessoa ldosa, desenvolver o trabalho de grupo com os idosos como forma de prevenir a ocorrência de situações de risco

social e promover o envelhecimento ativo e saudável, é necessário um espaço físico adequado para desenvolver atividades de lazer'

integração e convivência, bem como, disponibilização de lanches, e eventuais passeios. o scFV é um complemento ao trabalho

realizado pelos ÇRAS, no qual é referenciado, Além dos objetivos referentes ao sÇFV, o mesmo contribui para um processo de

envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Dessa forma a entidade auxiliara o Srupo de ldosos, a fim de promover a sua

convivência e interação. o scFV conta hoje com 250 idosos cadastrados no grupo

e para viabllizar o atendimentoio por parte da entidadDO OBJETO: O referido Plano de Tra balho constitui-se em aPo
IDENTIFI

atéEstrososrd auVínc os ara giaelec ntome dec e rta pFoS o Code nvlvenc ode sso ee lhe rviçmento,nveme osta ocndTe o pr
onco uamtribadativid es ue panlvime dto e qdeo nvoSCue ob etivasoc atrum ba lho qrda OSSUA Pesso osa,daBrasi I

pmigo
danvolviese tome nsoc ia oe dsoe ri scdeVE ed Sitá a e ituaçcomun io, p nçãoconvlvlofaS m Elia res dodeimento nVI uloCrtalfo Ce

ql-

o



\LANT DE TRABALHO LEG\ÃO DA CRUZ / EBAPI - 2023

comunitária e o envelhecimento saudável'

os idosos atendidos são aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, e que se encontram em situação de vulnerabilidade soci al'

em especial: ldosos beneficiários do Benefício de prestação continuada (BPC); ldosos de famílias beneficiárias de Programas de

Transferência de Renda; ldosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e

comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço'

A meta de atendimento é de 250 (duzentos e cinquenta) idosos, cadastrados e em acompanhamento do cRAS de referência'

senvolverãoI ifiua adc deuessto qOS,at5 qSE profidáve pontome eativo sauenvelum ecihlid eadutoa on sociabmia,
ofias cvar quenas,codeS a 5 iadas, fro,atravéncias çõeciviven em experiêeu usuos nosanl Sndoia dade qonte nrve cr portu parações

SCFVdoncontroseSCFVdo 5oitoâmb od ruee ud c nao o e poculturadande açarte,ativide Sdaderealina ao ç4,o si sten m zaç
nvtvenco c ala ao antice ar socafaos m li ln lizaçcrtale re ulncfin a adid fo res,etee mse seao nma poidssoas ais,a osas,pepa

5, RECURSOS HUMANOS

JORNADA DE

TRABALHO
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P ERFI LCARGO

De acordo com

a demanda e

acerto de

prestação de

serviço

SimDese nvolver atividades,

oficinas de acordo com a sua

habilidade e demanda do

projeto.

Ensino médio, Técnico ou

Superior. Flexibilidade,

paciência e Pro atividade,

afinidade com idosos' Esse

profissional deve estar

sempre atualizando seus

conhecimentos, além de

possuir habilidades Para

ensinar. Profissional com

conhecimento na aréa

p ro posta.

08Oficinas de

música, arte,

cultura, lazer,

saúde educação e

outras que se

façam necessário

para o

desenvolvimento

do trabalho junto

ao grupo de

idosos.

O Trabalho Técnico Social é o

conjunto de ações que visam

promoveraautonomia eo
protagonismo social,

planejadas para criar

mecanismos caPazes de

viabilizar a ParticiPação dos

beneficiários nos Processos

de decisão, imPlantação e

manutenção dos

bens/se rviços, adequando-os

às necessidades e à realidade

dos grupos sociais atendidos.

Profissional de Nível

Su pe rior
01Técnica Social

O Projeto se rá acompanhado e ava liado pela Secretaria de Desenvolvime nto Social e Habitação através de visitas de monitoramento

e análise de relatório de atividades mensal, além de ser fiscalizado pelo conselho Municipal de Assistência social - CMAS e pelo

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa * COMDIPI'

"el

lazer,

a executada
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De acordo com

a demanda e

acerto de

prestação de

se rviço

SimDar suporte burocrática a

coordenadora e as áreas

administrativas da SDSH e da

Legião da Cruz, auxilio as

oficinas, visitas aos idosos

quando necessário,

acompanhamento de todas

as demandas da

coordenadora e dos

trabalhos realizados,

01 Ensino médio ou superior

Profissional organizado, Pro

ativo, responsável, com boa

escrita e ágil, afinidade com

idosos,

Auxlliar

Administrativo e

auxiliar de grupos

Duraçãolndicador Físico

TérminolnÍcioQuant.Un idade

Etapa

Fase

Meta

Dezembro/2Q2201 Janeirol2022UN1.1 Equipe para atendimento e organização

das atividades para os ldosos.

250

Dezembro/2022laneiro/2022UN 01Locação de espaço físico para realização de

atividades.

250 1.2

Dezembrol202201 )aneiro12022UNProfissional Contábil250 1..3

Dezembrol202206

01

)aneira/2022UNContratação profissionais, via contrato ou

prestação de serviços, sem área especifica,

para execução de oficinas ofertadas ao

grupo de idosos.

Contratação de coordenadora

Auxiliar de coordenadora para parte

burocrática, acompanhamento aos grupos

e auxilio geral as demandas da

coordenadora e gruPo de idosos'

Músicos para o Baile.

250 1.4

Dezembrol202201 Janeiro/2022UNLanches, material de consumo e

expediente para oficinas e atividades

extras que se façam necessários, locação

de equipamentos se necessários.

2s0 1.5

Natureza da Despesa

AnualMensalEspecificaçãoCódigo

Rs24.oo0,oo

Rs 2.000,00
Locação de espaço físico para realização do Baile uma

vez por semana.

.*

i.:

a

Espe cificação
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Rs 12.600,00

Contratação de Profissionais, sem

para execução de oficinas ofertadas ao grupo de

idosos. Podendo ser ensino médio ou superior'

Coordenadora do gruPo de ldosos

Auxiliar administrativo

área especifica,

Rs9.600,00

Rs 800,00

Lanches, material de consumo e expe

oficinas e atividades extras como viagens no mês do

idoso, que se façam necessários, dentro dos

protocolos vigentes de enfrentamento ao covid-19'

locação de equipamentos se necessários'

diente Para

Rs2.400,00200,00

Profissional Contábil

R$187.200,00Rs15.6oo,oo
TOTAL

JunhoMaioAbrilMarçoFevereiroMeta Janeiro

Rs 1s.600,00Rs 15.600,00Rs15.600,00Rs 15.600,00Rs 15 .600,00Rs15.600,00

DezembroNovembroOutubroSetembroAgostoJulho

RSL5.6oo,ooR$15,600,0oRs15.6o0,ooR$15.600,00Rs 1s.600,00Rs 15.6oo,oo

CONCEDENTE

Jaguarão, 05 de dezembro de 2022
r. Alceu Duarte de Paiva
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Presidente

Jaguarão, 05 de dezembro de 2022
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Sr. Rogério Lemos Cruz

Prefeito Municipal de Jaguarão
Sra. Renata Rlcordi Termesana

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

Rs 151.200,00

Músicos Para o Baile.

na forma deste Plano de Trabalho'

E


