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Associagao de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Regiao - AFIPP.
Rua Pedro Grotto, n° 45 — Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630- Fone: (18) 3223-5770/99694-9050
CNPJ: 04.520.426/0001-27 - afipp.presidenteprudente@gmail.com

ANEXO| - REQUERIMENTO
REQUERIMENTO DE ENCAMINHAMENTODE PROJETOSPARA SOLICITACAO DE TERMO DE FOMENTO—
FUNDO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANGCA E DO ADOLESCETE DE PRESIDENTE PRUDENTE.

A Associagado de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e
| Regido, devidamente inscrita no CNPJ n2: 04.520.426.0001-27, a rua Pedro Grotto, n°. 45, Parque
| Residencial Jarina — Presidente Prudente/SP, nesse ato representada pelo seu Presidente, Tiago
| Sotelo Sobral de Oliveira, portador do CPF n&. 262.926.598-60 e RG n&. 32.056.229-3-SSP/SP vem

| mui respeitosamente, requerer junto ao Egrégio Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente a analise e avaliagéo do Projeto Complementar “APRENDER”. O projeto ora
apresentado

atende

ao

eixo

de

Promocao,

prevencao,

habilitaco/reabilitagdo

e

acompanhamentode criangas e adolescentes em sofrimento mental e/ou com deficiéncia, e busca

atender criancas e adolescentes do municipio de Prudente Prudente/SP, contribuindo assim para a

promogao,garantia, defesa, atendimento de criangas e adolescentes.

“IDENTIFICACAO Associacdo De Apoio ao Fissurado Labiopalatal e Deficiente Auditivo de
Presidente Prudente e Regido — AFIPP.
NOME DO PROJETO: Aprender

L

EIXO

DE

ATUACAO:

VI

-

Promocio,

prevencao,

habilitagdo/reabilitagio

e

acompanhamento de criangas e adolescentes em sofrimento mental e/ou com
deficiéncia.
MODALIDADE DA PROPOSTA:
()INOVADOR

()EMERGENCIAL (X) COMPLEMENTAR

2-

INSTITUICAO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO

Nome: Associacdo De Apoio ao Fissurado Labiopalatal e Deficiente Auditivo de Presidente
Prudente e Regiao — AFIPP.

CNPJ n2: 04.520.426/0001-27

Registro no CMDCAn2:13
“Endereso:Rua Pedro Grotto

Validade do Registro: 17/09/2021
N2: 45

Bairro: Parque Res. Cidade: Presidente Estado:SP_
Jarina

Prudente

| Complemento:

| CEP: 19030-630

:
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Associagdo de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Regiao — AFIPP.

Rua Pedro Grotto, n° 45 — Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630— Fone:(18) 3223-5770/99694-9050

Telefone:(18)3223-5770

CNP4: 04.520.426/0001-27- afipp.presidenteprudente@amail.com

Fax:

99694-9050

E-mail:

afipp.presidenteprudente@gmail.com

Enderego Internet: www.afipp.org.br
NomeResponsavel pelo Projeto: Maria Inés de Souza
Telefone:

(18)

99743-

Fax:

E-mail: ines.afipp@gmail.com

0176

3

RESUMO DAS INFORMAGOES

A

Local/Endereco e Regido de Atuagdo do Projeto: Rua Pedro Grotto, n°. 45 — Presidente

Prudente/SP
B

Objetivo Geral: Elaborar e executar estratégias de intervencdo com ascriancas e adolescentes
com fissura labiopalatina e deficiéncia auditiva, irmaos, e/ou filhos de pacientes, que

apresentam alguma demanda recorrente a dificuldades no processo de aprendizagem e
desenvolvimentoescolar, possibilitando a redugdo da exclusao social, promovendo o aumento
do rendimento escolar, desenvolvimento de linguagem, da autonomia, e elevag3o da

o

N® de Criangas e Adolescentes(direto) atendidos: 25

of

Custototal: RS 35.252,50

ml

Duragdo do projeto (n° meses): 10 meses

a)

autoestima, para o exercicio da cidadania.

Custo per capta/més RS 141,01
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Associaco de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Regido — AFIPP.
Rua Pedro Grotto, n° 45 — Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630- Fone: (18) 3223-5770/99694-9050

CNPJ: 04.520.426/0001-27- afipp presidenteprudente@amail.com

PLANODETRABALHO — Ano 2021
|— IDENTIFICAGAODAINSTITUIGAO
CNPJ: 04.520.426/0001-27

Data da Inscrigéo CNPJ: 19/01/2001

NOME DA EXECUTORA:Ass. de Apoio ao Fissurado Labiopalatal e Deficiente Auditivo de Presidente
Prudente e Regido - AFIPP

Enderego: Pedro Grotto, n°. 45
CEP: 19030-630

BAIRRO: Parque Residencial Jarina

Tel. (18) 3223-5770 - 99694-9050

Fax:( )

E-Mail: afipp.presidenteprudente@gmail.com

Site: www.afipp.org.br

“Numero de Inscrigéo CMDCA:n°. 13 - Validade: 17/09/2021

Registro em outros conselhos:(identificar): Condef: 24/08/2019 - Conselho M. Saude: 30/04/2021
CMAS — Inscricdo n°. 33 Validade: Indeterminada
imével

(x)Proprio

()Cedido

( )Alugado

Carga Horéaria de funcionamento semanal: 40h
Quantosdias na semana funciona a organizagao: 5 dias

Areas das atividades preponderante e secundaria, de acordo com os artigos 12 e 22 da Lei
Federal n212.101, de 27/11/2009.

Area da atividade preponderante:

() Area de Assist€ncia Social

(x) Area de Satide
() Area de Educag3o
( ) Outros:
Area da atividade secundaria, quando houver: (podeassinalar mais de 1)

(x) Area de Assist@ncia Social
| () Area de Satide

() Area de Educagao
( ) Outros:
Natureza da Organizacdo da Sociedade Civil:
(x) De atendimento
() De assessoramento

.
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Associagao de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Regido — AFIPP
Rua Pedro Grotto, n° 45 — Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630- Fone: (18) 3223-5770/99694-9050

CNPJ: 04.520.426/0001-27

() De defesa e garantia de direitos

afipp.presidenteprudente@gmail.com

{ ) Outros:

O Estatuto Social esta de acordo com a Lei Federal n°13.019/2014, regulamentada pelo Decreto
Municipal 27.543/2016.

(x) Sim () Nao () De acordo com legislagao
ll - APRESENTACAO.
A Associagao de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e deficiente auditivo de Presidente Prudente e

Regigo — AFIPP & uma associacao civil, de fins nao econédmicos, com atuagao nas areas de Satide e
Assisténcia Social, fundada a partir da sensibilizagdo de pais e usuarios, com o objetivo de desenvolver
agdes e projetos de apoio as pessoas com Fissura Labiopalatina e Deficiéncia Auditiva, em todos os
aspectos, prevenindo e/ou removendo dentro de suas possibilidades, problemas que possam interferir

de formaglobal na habilitagao/reabilitacdo.
A instituicao foi fundada em 26 de outubro de 2.000,esta localizada 4 Rua Pedro Grotto, n°. 45 — Parque
Residencial Jarina, em Presidente Prudente/SP. O foco da entidade esté no cumprimento de sua missdo

“Possibilitar a inclusdo social e a qualidade de vida da pessoa com fissura labiopalatina e deficiéncia auditiva,
visandoa habilitagdo e reabilitagdo”.

O publico alvo € composto por pessoas com fissura Labiopalatina e Defici€ncia Auditiva,
sobretudo aqueles que se encontram em situa¢3o de vulnerabilidade social, decorrente da situacao de
pobreza oudo precario ou nulo acesso aos servicos socioassistenciais.

Atualmente AFIPP conta com aproximadamente 135 usudrios cadastrados entre criancas,
adolescentes e adultos, de Presidente Prudente, que recebem atendimento através de profissionais

contratados nas areas de Servico Social, Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. Oferece também
atendimento nas especialidades de odontologia/ortodontia, otorrinolaringologia e oftalmologia, que
s&o realizadospor profissionais liberais voluntarios e por meio de parcerias.

Todas as agdes visam contribuir para que os usuarios possam progredir enquanto ser humano,
desta forma os atendimentos acontecem desde o nascimento, para os que nascem com fissura

labiopalatina e estende-se muitas vezes até a idade adulta. As agdes envolvem uma equipe
multidisciplinar de atendimento para habilitacdo e reabilitacao, bem como paraevitar a instalagdo de
estigma social do individuo com a ma formac&o/deficiéncia, visando promover a inclusdo social, a
autonomia, a qualidade de vida, o acesso a rede de protec&o social especial, bem como aos demais
servicos setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.
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Associagao de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Regio — AFIPP
Rua Pedro Grotto, n° 45 — Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630— Fone: (18) 3223-5770/99694-9050
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lll - IDENTIFICAGAO DO SERVICO:

( ) Protegao Social Basica
(x) Protecao Social Especial — média complexidade
( ) Protegdo Social Especial — alta complexidade
() Outros:
IV - IDENTIFICAGAO DO OBJETO - MODALIDADE DE ATENDIMENTO: Servico de Prote¢do Social Especial

para Pessoas com Deficiéncia e suas Familias.
V - IDENTIFICACAO DO COORDENADOR TECNICO DO SERVIGO/PROJETO

Nome completo do Coordenador: Maria Inés de Souza
Formacdo: Servico Social

Numero do RegistroProfissional: 23.796
Telefone do coordenador para contato: (18) 3223-5770 — 99743-0176
E-mail do coordenador: ines.afipp@gmail.com
Vi —JUSTIFICATIVA

O publico alvo da Afipp é composto por criancas, adolescentes e adultos, com Fissura
Labiopalatina e Deficiéncia Auditiva. Porém o presente projeto tem como objetivo oferecer um
atendimento de acompanhamento em relacdo aeducac%o escolar, atendendo especificamente
criangas

e

adolescentes,

sendo

eles

pacientes,

irmaos,

e/ou

filhos

de

pacientes, que

apresentam alguma demandarecorrentea dificuldades escolares/aprendizagem.
Uma vez que, frente ao atual contexto, houve relatos de familiares a equipe técnica de

dificuldades relacionadas ao 4mbito escolar.
Sendo assim, sera oferecido a esta demanda uma avaliacdo completa acerca das dificuldades de
aprendizagem vivenciadas no ambito escolar, apés avaliac3o o profissional, iré trabalhar com o
aluno/paciente os contetidosde dificuldade estudados em sala de aula.
O acesso a educacao é direito fundamental, extremamente importante para todos; visto que
possibilita desenvolvimento intelectual, social, econdmico e cultural. Na idade escolar e principalmente
na adolescéncia, um dos fatores de maior relevancia no afastamento/ou dificuldade do aluno com
fissura labio palatina na escola, estd ligado a questao dafala e da estética.

As complicagdes de fala e estética acabam por inibir 0 aluno, que por vergonha acaba nao
participando das aulas, temendo ser motivo de piada dos amigos de sala. Nao fala, e nao é ouvido,
guardando para si suas duvidas e dificuldades acerca dos contetidos escolares. Estas dificuldades
acabam se transformando em umabarreira desestimulante para o aluno que acaba por evadir-se da
5
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Associagao de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Regiao — AFIPP
Rua Pedro Grotto, n° 45 — Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630- Fone: (18) 3223-5770/99694-9050

CNPY: 04.520.426/0001-27 - afipp.presidenteprudente@gmail.com

escola, semialfabetizado apenas, o adolescente encontra outro ‘obstaculo’, o mercado de trabalho.
Neste quesito, novamente a questo da estética e a falta de escolaridade se transformam em uma

grande barreira a ser superada.
Sendo assim da demanda levantada para a elaboragdo da presente proposta foi possivel
constatar que os alunos/pacientes que est&o inseridos na escola, possuem diversas dificuldades de
aprendizagem, por serem apenas semialfabetizados; vivenciam condicgao socioeconémica extremante
modesta; dificuldade de relacionar-se socialmente e afetivamente com o sexo oposto e de inclusdo no

mercado detrabalho.
Frente ao atual contexto vivenciado decorrente a pandemia COVID-19, a educa¢ao/escola sofreu
diversos impactos, as aulas presenciais foram suspensas, tendo comoestratégia para continuagdo do

anoletivo a realiza¢do de aulas online.
Diante deste cendrio de aulas remotas, diversos alunos tiveram seu desenvolvimento escolar
comprometido, visto queas dificuldades de aprendizagem ja existentes em sala de aula acabaram se
agravando. Sendo assim, esta proposta ver complementar as acdes j4 desenvolvidas nainstituicdo e

visa a contratag¢do de um Psicopedagogo com formacdo em Pedagogia, para que possa respaldar estes
alunos em suasdificuldadesja existentes/ou agravadas diante do atual momento

A assistente social ira desenvolver suas agdes junto & equipe e os usuérios, acompanhando as
demandas de cada caso, realizando visita escolar, domiciliar, orientando as familias conforme suas

necessidades.

a) Problemasocial que o servico pretendesolucionar;
Considerando que as complicagdes de fala e estética, somada aos rebatimentos da

pandemia Covid-19 tem comprometido o desenvolvimento de aprendizagem escolar de criancas e
adolescentes atendidos nestainstitui¢a0; o atendimento especializado ofertado pelo Psicopedagogoira
oferecer ao paciente um suporte e a possibilidade de minimizar e/ou solucionar suas dificuldades de
aprendizagem, minimizando o déficitde rendimento escolar, trabalhando de forma individual,

respeitando a subjetividade de cada um e ofertando todo respaldo necessdrio,

para que o

paciente/aluno possa de fato solucionar as dificuldades e adquirir éxito no processo de aprendizagem
escolar,

sz-
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b) Impactosocial do servigo e as transformacéespositivas e duradouras esperadas;
Através da realizagdo do projeto APRENDER, espera-se a melhoria no desenvolvimento das
criangas e adolescentes, no processo de aprendizagem escolar e no seu contexto global, através de

atendimentosindividuais e/ou em grupo, e orientagao com as familias, quando necessério.
Em todos os segmentos do processo, esperam-se, a elevacdo da autoestima, melhoria na
qualidade de vida, desenvolvimento no processo de aprendizagem escolar - minimizando o déficit de
rendimento escolar, contribuindo para inclusdo social, desenvolvimento global e melhor projecdo do

futuro.
Além do trabalho do Psicopedagogo com realizago dos atendimentos individualizados, sera

realizado 0 acompanhamento do setor de Servico Social, uma vez que as criangas e adolescentes
atendidos na maioria das vezes encontra-se em situagdes de vulnerabilidade social, o que é de suma

importancia 0 acompanhamento a realizaco de visita domiciliar e escolar, para assim conhecer a
realidadesocial de cada um.

c) Area geografica em queo servico seinsere.
As acdes desenvolvidas pela Afipp abrangem todos os territérios do municipio de Presidente
Prudente, o qual tenham criangas e adolescentescomfissura labiopalatina e/ou deficiéncia auditiva.
Vil - DESCRIGAO DA META PACTUADA:

Meta de atendimento direto mensal: 25 Criangas e Adolescentes
Capacidade de atendimento mensal: 25 Criangas e Adolescentes

Vill - PUBLICO ALVO

© publico alvo para o desenvolvimento deste projeto so criancas e adolescentes com fissura
labiopalatina e/ou deficiéncia auditiva, irmaos, e/ou filhos de pacientes, que apresentam alguma
demanda recorrentea dificuldades escolares/aprendizagem.

IX - OBJETIVO GERAL
Elaborar e executar estratégias de intervenc3o com as criancas e adolescentes com fissura
labiopalatina e deficiéncia auditiva, irmaos, e/ou filhos de pacientes, que apresentam alguma demanda
recorrente a dificuldades no processo de aprendizagem e desenvolvimento escolar; possibilitando a
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reducdo da exclusao social, promovendo o aumento do rendimento escolar, desenvolvimento de

linguagem, da autonomia, elevagao da autoestima, para o exercicio da cidadania.

X - OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivos especificos

Meta

Metodologia

/| Periodicidade

Quantitativos

[|
r

Revisdo

dos

O Psicopedagogo ira intervir

Sera

aproximadamente 25 Desenvolvimen |

jum
contexto
saudavel, [semanalmente, jcriancas
feducativo e de interacdo e aliado a outrasjadolescentes,

Inecessidade;

tanto para criancas, quanto lexistentes,

com

a

Articulagdo com

Secretaria
leducacdo,

escolas

jprofessores/

a

quando kriancas,
adolescentes,
+ Suporte no processo lirmaos,filhos de
de aprendizagem, nas usuarios
e
Kdificuldades
que respectiva

envolve a leitura e a familia.
scrita;
Acompanhar e sanar
ividas pedagdgicas;

somunicacao

melhor
e

linformagdes de forma
dequada;

Auxiliar

na

rganizagao
studos;

para

adolescentes.

acdes

Neste periodo

de
sentido,
com base nos manhd
e\Atender as 25 diversos rebatimentos e na tarde

inecessério;

ara

lprodugao de conhecimento,

dos

importancia
do (contra
desenvolvimento escolar, o escolar)
jpsicopedagogo irda auxiliar os

usuarios com
kscolares,
a
atendimentos

dificuldades
partir
de
semanais,

lindividuais ou em grupo, de

facordo com a necessidade. Os

atendimentos terao duracdo
de 1 hora, respeitando a
individualidade de cada um,
tabalhando com base nas

Mificuldades
ivenciadas
escolar.

trazidas
e
no
contexto

Possibilitar ao usuario

jum

melhor

lesenvolvimento

\ducacional,
favorecendo
jiutonomia
idadao;

propriacao

\

sua
como,

Possibilitar
do

sonhecimento,
e
ontribuir para o pleno

jesempenhoescolar.

e

Qualitativos

Envol
vido

Atender

Ina percepgao da criacdo de desenvolvido

Imateriais
estudados
jem sala de aula, de

jacordo

Profis
sional

Estratégias

jcontetidos tedricos de

Resultados esperados

ja apresentam

nofdificuldade

dajno

contra

da escolar.
no

turno

Psico

elto
escolar, pedag
quejreducdo
da ogo |
lexclusao social,

escolar, \desenvolvimen
turno|to

da

jautonomia,
lelevacdo
da
jautoestima,

desenvolvimen
0 global para

f exercicio da
cidadania.

|

|

|
|
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Xl - METODOLOGIA DE TRABALHO

O projeto APRENDER,tera a duracdo de 10 meses, com inicio previsto para marco de 2021.
As acdes a serem desenvolvidas terdo comofocoestratégias de intervenc3o, que possibilite o
desenvolvimento social de criangas e adolescentes com dificuldades no processo de aprendizagem
escolar, este projeto atendera pacientes, irmaos filhos de usuarios, que apresentarem tal demanda;
proporcionando melhor desenvolvimento interpessoal, reduzindo a exclusdo social, contribuindo

assim, para o €xito no processo de aprendizagem e no cotidiano escolar, bem como melhoria na
qualidade devida.

A assistente social ira desenvolver suas acgdes junto ao Psicopedagogo e os usuarios,
acompanhando as demandas de cada caso, realizando visita escolar, domiciliar, e orientando as

familias conforme suas necessidades.
O profissional responsavel, devera manter registro diario das atividades desenvolvidas, bem como

lista de presenga dos participantes. Semanalmente havera reuniao com os profissionais envolvidos no
projeto, para esclarecimentos, andamento das acdes e do pensar coletivamente, para um bom

resultado, e caso necessario um replanejamento.
Para execucdo deste projeto, contaremos com a parceria do FMDCA/GEPAC(Fundo Municipal
dos Direitos da Crianga e do a Adolescente), e recursos proprios da OSC.
Para as criancas, adolescentes e seus cuidadores (pai, mae, avd, avd), que nao dispuserem de

recursos financeiros, sera viabilizado passe para uma assiduidade no projeto.
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METODOLOGIA DE AGAO DO PROJETO APRESENTADO

Trabalho a ser

Local que sera

Técnico Responsavelpelo

Quandosera

Como sera

Desenvolvido

Desenvolvido

Acompanhamento

Desenvolvido

Desenvolvido

Acompanhamento

Sede da AFIPP

Psicopedagogo

Semanalmente,

escolar

de marco a

dezembro de
2021

O

profissional

estaré realizando

avaliagdo

para

levantamento das
demandas

e

posteriormente
de acordo com as
necessidades
estaré realizando
as estratégias de
intervencao,

que

possibilite

°

desenvolvimento
social

e escolar

dos

pacientes,

irmdos,e filhos de
usuarios,

serdo

que

atendidos

no

projeto,

proporcionando

melhor
desenvolvimento
interpessoal,

reduzindo
a
excluséo
social,
contribuindo
assim,
melhoria

para

a
na

qualidadede vida.
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XII - CRONOGRAMA DEATIVIDADES.

Atividades especificas do projeto

Atividade

Periodicida

Dia da

Carga

Meses

de

Semana/M

Horaria

5/6|7/8)/9]

1

1

0

2

xtx

x

és
Acompanhamento

Semanal

Escolar

Tercgaa

30 horas

sexta-feira

semanais

TXT xix txt

Atividades especificas da OSC

7

Atividade Periodicidade

Atendimento

12 meses

Fonoaudioldgico

Dia da

Carga

Semana/Més

Horéria

Segunda a

30H

Meses
415/6/7/8

10

11

12

X

xX

|X

xX

|X|X

|X

|X

quinta-feira
|

Atendimento

12 meses

Servico Social

Segunda a

30H

x

40H

[*

xX

|X

xX

|X

|X

[x

[x

x

1x

[x|

|X

xX

X ix |

|X

X

|X

|X

|X

sexta-feira

Atendimento

12 meses

psicopedagdgico

Segunda, a
sexta-feira

Coordenadora

12 meses

xix

|

Segunda, a

40H

|

Tx

Exlx

X

sexta-feira
Psicdloga

Auxiliar

|

|

|

12 meses

Administrativo
Assistente
Admministrativo

Segunda, a

quinta-feira
12 meses

|

Segunda, a

30H

xX

|X|X

|X

|

|
40H

X

40H

x |x] X

|XI1X

|X

|

|X

X

|X

|X

X

|X

sexta-feira
12 meses

Segunda, a

|

|X

sexta-feira

ahs

i

el
|X
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XII - ARTICULAGAO EM REDE

Instituiga0/Orgao

Natureza daInterface

Periodicidade

Conselhos depoliticas publicas e

Ocorrera conforme demanda

De acordo com a necessidade

de defesa e garantia de direitos,

apresentada por cada caso e/ou

sera realizado contato seja com

TFD, conselho tutelar, Servicos

através de identificagdo da

Orgados publicos, privados, OSC,

puiblicos de sade, CMDCA,

situa¢do, pelo Servico Social e

através de telefone, email, e/ou

ministério publico, Cras, Creas,

intervencao pela equipe envolvida

pessoalmente, para

judiciario, educagcao,etc..

nas agGes, com érgaos publicos,

esclarecimentos, duvidas,

privado,OSC,etc...

encaminhamentos, etc...

VVVVY

XIV - RESULTADOS ESPERADOS/AQUISICOES DOS USUARIOS

Melhoria no processo de aprendizagem escolar;

Minimizar o déficit de rendimento escolar;
Melhora das habilidades escolares através de estimulos;

Melhoria na qualidade de vida, inclusao social, autoestima;
Contribuir para a redug&o das desigualdades, iniquidades, ampliando os niveis de cidadania,

Vv

justiga social, e bem estar das criancas e adolescentes.

>

Desenvolvimento da autonomia e habilidades para o convivio social e escolar;
Reducdo e prevencdo desituacdes de isolamentosocial;
Fortalecimento da convivéncia familiar e comunitaria;

XV — SUSTENTABILIDADE
Ha quase 20 anos a Afipp vem realizando um atendimento visando a Habilitac3o e Reabilitacao de
seus usuarios, bem como inclusdo social e qualidade de vida dessas pessoas, sendo assim sera
possivel a continuidade com as possibilidades de ampliacgdo das fontes de recursos e de outras
parcerias.
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NPY: 04.520.426/0001-27 - afipp presidenteprudente@amail.com

XVI - RECURSOS HUMANOSDA OSC

Quantidade

Cargo

Formacio

Carga horaria

Custo Anual* do

Fonte

de

ee

Funcionario e

financlamento em %

vinculo

o

01
01

COORDENADORA

aoe

|
|

30 HORAS

Rete

#ORAS

5 21.434,95
R$
our

|
5
|| 100%RECURSO PROPRIO
|

40 HORAS

R$ 21.244,87
s

s
100% RECURSO PROPRIO

SEMANAIS

_
ASSISTENTE || ADMINISTRAGAO
ADMINIETRATRVO
|
4
ASSISTENTE
|
:
ADMINISTRATIVO | ENSINO MEDIO

01
|

ASSISTENTE SOCIAL| SERVIGO SOCIAL|

SEMANAIS
40 HORAS

SERVIGO SOCIAL)

sEMANAIS

-

100% RECURSO PROPRIO

cLT

RS Stine

|

67,64. % RECURSO

PROPRIO E
32,36% TERMO

__COLABORAGAO _

1

=

01

FONOAUDIOLOGIA

ot

PSICOLOGIA

PSICOLOGA

01

PSICOPEDAGOGO

o4
03

|FONOAUDIOLOGA)

30 HORAS
SEMANAIS

RS ee

30 HORAS

RS SBPB487

PEDAGOGIA

40HORAS

RS Cie78

100% RECURSO PROPRIO

PSICOPEDAGOGO

PEDAGOGIA

2eee

R$ . 28.280,
pee id

100% FMDCA/GEPAC

ORTODONTISTA

ODONTOLOGIA

o1

DENTISTA

03

OTORRINO

04

OFTALMO

01

OUTROS

|

=

__|__SEMANAIS
SEMANAIS

100% RECURSO PROPRIO
|

100% RECURSO PROPRIO

/De acordo com

ODONToLoGiIA 2doNecessidade
paciente e
MEDICINA

=

MEDICINA

~—“disponibilidade|)
TERMO DE
do técnico, | VOLUNTARIADO
— atende-se no |

Sem custo

Proprio |

consultorio

ENSINO MEDIO ||

¢ Quantidade de funcionarios: 07 (sete);
« Quantidade de funcionarios com pés-graduacgao: 04 (quatro);
* Quantidade de Estagiarios: 0
« Quantidade de Voluntarios: 09 (nove);

13

afi

Associagao de Apoio ao Fissurado Labio Palatal e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Regiao — AFI IPP
RuaPedro Grotto, n° 45 — Parque Residencial Jarina CEP: 19030-630- Fone: (18) 3223-5770/99694-9050
CNPJ: 04.520.426/0001-27- afipp.presidenteprudente@amail.com

XVII - RECURSOSA SEREM UTILIZADOS

ESTRUTURAFISICA: Si0 400 m?, com diversosambientes:04banheiros,10 salas: Recepcao,sala
administrativa, servico social, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, coordenac¢do, informatica,
salao, lavanderia, ampla area externa. Os ambientes dispSe de sala de atendimento individualizado e
em grupos, com instalacdes sanitdrias, iluminagdo adequada, ventilacdo, conservacao, privacidade,
salubridade,limpeza, acessibilidade,etc...

| RECURSOS MATERIAIS DISPONIVEIS: computador, mesa, cadeiras, produtos de higiene e limpeza,
| material de uso escolar, etc...
RECURSOS MATERIAIS NECESSARIOS A SEREM ADQUIRIDOS:

MATERIAIS DE ESCRITORIO E DIDATICO:Sera utilizado para 0 desenvolvimento de atividades, com as
criangas e adolescentes atendidas no projeto;

MATERIAL DE LIMPEZA: Utilizado para a limpeza dos ambientes, utilizados pelos técnicos na
higienizacao pessoal e através das criangas e adolescentes.
SERVICOS DE TERCEIRO JURIDICO: Sera utilizado na aquisi¢ao de passe para as criancas e adolescentes,

pagamento do EducadorSocial/MEI.

XVIII - TRABALHO SOCIAL REALIZADO

(X) Articulagdo da rede socioassistencial (reunides com a rede, estabelecimento de contatos, fluxos de
informagdes, encaminhamentos, procedimentos, estratégias p/ unificar procedimentos conforme
SUAS);
(X) Articulagao Intersetorial;
(X) Reunides de equipe para troca de informacées, estudos e planejamento das acGes;
(X) Promoco da participagao dos usudrios no planejamentoe avaliacdo das acées dosservicos;
(X) Produg&o de material socioeducativo (para dar concretude as atividades coletivas/comunitarias,
sensibilizar a comunidade para algumas questdes, mobilizar para a realizac3o de eventos ou
campanhas;
(X) Reunides com a equipe do CRAS/CREAS e rede em geral, para troca de informagdes, com

discuss6es de casos e acompanhamento dos encaminhamentosrealizados as unidadesreferenciadas.
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XIX — AVALIACAO E MONITORAMENTO

O quesera Avaliado?

Como sera Avaliado?

Qual a Periodicidade?

Quais Instrumentais?

Sera avaliado o

Através de reunides

Durante todo o

Lista de presenca,

desempenho escolar

técnicas, relatorios de

processo de execucdo,

Registros em

das criangas e

todas as atividades

com reunides semanais

prontuarios, videos,

adolescentes, com

desenvolvidas, com o

fotos, filmagens,

planejamento das

planejamento das

relatérios mensais,

ac¢des desenvolvidas

acdes.

Pesquisa de satisfagdo

com os mesmos, tendo

com os usuarios, etc..

comointuito a
evolucdo eo
aprimoramento do
aprendizado.

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2021.

Maria inés de Souz
Coordenadora Técnica
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Piano de Apiicagao

E

DESPESAS

VALORES
RS 33.252,50

Servicos de terceiros Pessoa Juridicos

Material de consumo

:

R$

—2.000,00

|

R$ 35.252,50

Total

J

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2021.

ria Inés de Souza
Coordenadora Técnica
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Cronograma de Desembolso

(TEM

Jan] Fev|

Mar

Abr

Mai

Jun’

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Servigos deterceiros
seca

sluridicg

Material de
consumo

Rs 3.552,50|R$ 3.272,50

IRS 200,00

[R$ 3.552,50 [R$ 3.392,50|R$ 3.392,50|R$ 3.552,50 R$ 3.232,50|R$3.392,50\R$ 3.392,50 R$ 2.520,00|

R$ 200,00

IRs 200,00

[Rs 200,00

R$200,00

RS 200,00

RS 200,00

RS 200,00

IRS 200,00

Total

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2021.

Presidente

Maria Inés de Souza
Coordenadora Técnica
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Demonstrativo de Custos Apurados

Categoria da
Despesa

Cattegoria
ri do Produto
r

i
Especificacaéo
do Produto

Papel higiénico, sabonete
Higiene e Limpeza

lfquido,

detergente,

alcool

70%,

alcool

gel,

\Vassoura,

odo,

desinfetante

Isso jaleco, agua sanitaria, sabao|

Material de Consumo

pe
| Lapis,

canetas,

lbrochura,
(Material escolar, didatico pedagdgico

borracha,
aspiral,

cadernos
caligrafia,

pontadores, resma de sulfite, lapis de|

or,
|

caneta

destaca

texto,

jogos)

idatico pedagdgicos, caneta corretiva.

Servigos de

Terceiros Pessoa

Prestador de Servico Juridico

Psicopedagogo

Juridices

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2021.

Maria Inés de Souza
Coordenador
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