
Plano de Trabalho

1.Identificação do Serviço 

1.1. Serviço (objeto da parceria): SERVIÇOS COMPLEMENTARES    -   SERVIÇO DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS E SEUS

ACOMPANHANTES EM TRÂNSITO   

1.2 Quantidade de grupos solicitados:  1   

1.3 Abrangência:    - MUNICIPIO   

2.Identificação do organização da sociedade cívil 

2.1 Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER E

HEMOPATIAS   

2.2 Nº do CNPJ da instituição:  67.994.103/0001-95    

2.3 Website oficial da instuição (ou rede social):   www.casaronaldcampinas.org.br   

3.Unidade Executora 

3.1 Nome da Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANCA COM

CANCER E HEMOPATIAS   

3.2. Nº do CNPJ da unidade executora (se houver):  67.994.103/0001-95    

3.3. Endereço da unidade executora (com bairro e CEP):  NADIA HELENA BATISTONE DA

SILVA   , nº  355   - Bairro:  BOSQUE DAS PALMEIRAS   - CEP:  13086-740    

3.4. Telefone da unidade executora (com DDD):  (19) 3257-2082    

3.5. E-mail da unidade executora:  servicosocial@casaronaldcampinas.org.br   

3.6. Descrição da infraestrutura física existente na unidade executora: 

Área Física: 1.709,36m2

Sala de estar, recepção, 28 dormitórios (112 leitos), 16 banheiros, 1 banheiro para

cadeirantes, 3 lavabos, 1 brinquedoteca, 1 sala de informática, 1 sala de estudos, 1 sala de

reuniões, 1 sala da administração, 1 sala do Serviço Social, 1 sala do Financeiro, 1 sala para

artesanato, 1 cinema, 1 salão de beleza, 1 capela, 1 refeitório, 1 cozinha industrial, 2 cozinhas

de apoio, 1 câmara de congelados, 1 câmara para resfriados, 1 sala de descanso para os

funcionários, 1 despensa de alimentos, 1 auditório para 70 pessoas, 1 despensa para material

de limpeza, 4 banheiros para funcionários, 2 lavanderias, 2 elevadores para cadeirantes.

Área Física: 478,80m2

Bazar, espaço gourmet, salão de jogos, 1 sala de costura, 1 sala de manutenção, 1 sala para

o voluntário, 1 sala para triagem de doações para o bazar, 1 sala multiuso- espaço usado

também para os produtos do McDia Feliz, 2 banheiros sendo 1 para cadeirante e 1 elevador.
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Área: 481,83m2

Gramado para picnic, relaxamento, esporte e outras atividades externas.

3.7. Descrição dos materiais, equipamentos e meios de transporte disponíveis para o serviço

na unidade executora: 

Todos os quartos da instituição possuem ventiladores e televisão.

A instituição possui: 

Computadores com configuração que comporta acessos a sistema de dados e internet de

banda larga;
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Materiais pedagógicos para atendimento de grupos;

Equipamentos eletrônicos;

Telefones;

Ar Condicionado em todas as dependências administrativas;

Equipamentos de cozinha semi industrial;

Brinquedoteca equipada com livros e brinquedos didáticos;

Salão de jogos equipado com mesa de sinuca, pebolim, mesa de hoc key e ping pong;

Churrasqueira elétrica;

Espaço Gourmet equipado;

Transporte para usuários e equipe.

5. Público Alvo

4.Descrição da realidade objeto da parceria (diagnóstico social)
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 No Brasil são poucos os centros especializados em tratamento de câncer e/ou hemopatias

para crianças, adolescentes e jovens, fazendo com que muitos pacientes de todo o Brasil  e

de outros países venham à Campinas em busca de tratamento em importantes centros de

oncologia aqui existentes.

Alguns desses pacientes, sem condições financeiras para se manterem em nossa cidade

durante o tratamento, são acolhidos na APACC, ficando hospedados juntamente com um

responsável adulto durante o tratamento por tempo indeterminado, muitas vezes por anos,

sem nenhum custo.

Esses usuários além da doença e das dificuldades do tratamento, convivem com o

distanciamento familiar, gerando problemas no relacionamento social e na criação de novos

vínculos.

Por outro lado, os pacientes residentes em Campinas e região também passam pelas

mesmas dificuldades, e nem sempre possuem condições socioeconômicas para sustentar o

tratamento, observando-se que a cura do câncer deve ser encarada como um processo caro,

que necessita de medicamentos, alimentação adequada, moradia apropriada com

infraestrutura básica, que permita melhor qualidade de vida, principalmente quando há queda

nas defesas imunológicas durante o tratamento.

Sendo o câncer uma doença que requer cuidados específicos, não podemos acolher na Casa

de Apoio a família do usuário doente, apenas um acompanhante adulto pode ficar com o

mesmo na instiuição. A APACC procura atender as famílias em suas necessidades prementes

com orientação, encaminhamentos à serviços em suas cidades de origem, programas de

transferencia de renda, benefícios do INSS e outros que sejam necessários e que possam

auxíliar nas dificuldades que estão passando.

"Em decorrência das transformações vivenciadas no âmbito dos arranjos familiares, a família

é entendida como o grupo de pessoas que se acham unido por laços consanguíneos, afetivos

e/ou de solidariedade, independentemente das características assumidas." Conceito de

família pela PNAS.
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6.Descrição das Estratégias Metodológicas, da periodicidade, das metas a serem

atingidas e das estratégias da avaliação para cada atividade a serem executadas

Atividades: Acolhida individual

Descrição: 
Oferta de espaço de acolhimento, recepção e escuta. Oferta de proteção

integral durante a estadia na APACC, moradia, alimentação e higiene.

Periodicidade: diária

Meta: Melhor resultado no tratamento oferecido pelo hospital ao usuário.

Avaliação: 
Pesquisa de satisfação feita entre os acompanhantes dos usuários e

coordenação da OSC.

Atividades: Atividades grupais de convívio

Descrição: Participação em atividades recreativas, culturais e lazer;

Periodicidade: diária

Meta: 

Melhoria na qualidade de vida e entrosamento entre os hóspedes na casa.

Aumento da auto estima, sentimento de solidariedade, de pertencimento com

a APACC.

Avaliação: 

As atividades serão avaliadas pelo usuário através de reuniões semestrais e

também através de caixinha de sugestões.

Serão observados o ambiente harmonioso na Casa de Apoio.

Atividades: Atividades grupais de convívio

Descrição: Artesanato para os acompanhantes dos usuários.

Periodicidade: 2 vezes na semama

Meta: 

Proporcionar momentos de lazer, descontração, harmonia através de  grupos

socioeducativos, na perspectiva de ampliação do universo informal. Melhorar

a qualidade de vida e o entrosamento entre os hóspedes na casa.

Avaliação: 

As atividades serão feitas por voluntários e avaliadas pelo usuário através de

reuniões semestrais e também através de caixinha de sugestões.

Serão observados o ambiente harmonioso da Casa de Apoio.

Atividades: Atividades grupais de convívio
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Descrição: Atividades dirigidas na brinquedoteca.

Periodicidade: 5 vezes na semana

Meta: 

As atividades na brinquedoteca oferecem, de forma lúdica, a oportunidade da

socialização das crianças e adolescentes em tratamento.

Avaliação: 
A avaliação será feita periodicamente pelos participantes, voluntários e

coordenadores das atividades.

Atividades: Orientações grupais

Descrição: 
Realização de grupos socioeducativos na perspectiva de ampliação do

universo informal.

Periodicidade: quinzenal

Meta: 
Aumentar o conhecimento da realidade em que vivemos, de seus direitos e

deveres enquanto cidadão.

Avaliação: 
A avaliação acontece através da maior ou menor procura do usuário às

Políticas Publicas a que têm direito.

Atividades: Encaminhamentos para serviços de políticas públicas

Descrição: 
Referenciamento e contra referenciamento dos usuários e familiares nos

municipios de origem e de Campinas.

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: 
Maior número de inclusão da família do usuário nas Políticas Públicas

existentes.

Avaliação: Maior procura aos benefícios existentes nas Políticas Públicas.

Atividades: Mobilização e articulação da rede socioassistencial

Descrição: 
Articulação com a rede de serviços socio assistencial dos municipios de

origem e de Campinas;

Periodicidade: sem periodicidade definida

Meta: Inclusão da família do usuário nas políticas públicas existentes.

Avaliação: 
A avaliação varia de acordo com o resultado dos referenciamento e

contrareferenciamento das Instituições envolvidas. 

7.Articulação em rede
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Identificação do parceiro com o qual manterá

articulação (serviços, programas, órgãos,

instituições) 

Descrição do tipo de articulação 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com

Deficiência e Direitos Humanos.l
Cofinanciamento, monitoramento e avaliação

INSS Encaminhamento ao LOAS - BPC.

CMDCA Recebimento de verbas; reuniões com conselheiros.

Centro Infantil Boldrini
Encaminhamento de usuários e acompanhamento de

casos.

Hemocentro -Unicamp
Encaminhamento de usuários e acompanhamento de

casos.

Centro de Saúde Village e Barão Geraldo
Encaminhamento de usuários (familiares e pacientes) e

entrega de medicamento para o tratamento.

Secretarias de Saúde dos Municípios de origem do

usuário.
Solicitação de transporte e acompanhamento de casos.

TFD (Tratamento Fora de Domicílio)
Solicitação de passagens e remoção , ajuda de custo

para usuários e envio de relatórios de estadia.

Poupa Tempo
Encaminhamento de usuários para regularização de

documentos.

Empresas Privadas Doações, eventos e prestações de serviços.

8.Recursos Humanos (equipe de referência mínima e outros profissionais que autuam

no serviço - se houver)

Nome do

profissional

Escolaridade/Forma

ção

Cargo ou função no

serviço 

Carga horária

semanal no serviço 

Forma de

contratação (CLT,

RPA, MEI,

Voluntário) 

Luiz Trolezi Sem Formação

MOTORISTA DE

FURGAO OU

VEICULO SIMILAR

40:00

Empregado

Contratado (CLT)

Janda Maria

Montenegro de

Castro

Serviço Social

ASSISTENTE

SOCIAL

30:00

Empregado

Contratado (CLT)

Andréia Barboza de

Lima Silva
Sem Formação Auxiliar de Cozinha 44:00

Empregado

Contratado (CLT)

Naiara Maria da Silva Sem Formação
Auxiliar - Serviços

Gerais
44:00

Empregado

Contratado (CLT)
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9. Previsão de Receitas e despesas

MUNICIPAL

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor (R$)

FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL 12 36000.00

FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIAR DE COZINHA 12 14400.00

FOLHA DE PAGAMENTO
AUXILIAR DE SERVIÇOS

GERAIS
12 14400.00

FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTA 12 10836.00

Total: R$ 75.636,00

10. Cronograma de desembolso

Parcela Mês/Ano Previsto Valor (R$) Fonte de Recurso

1 04/2020 6303.00 MUNICIPAL

2 05/2020 6303.00 MUNICIPAL

3 06/2020 6303.00 MUNICIPAL

4 07/2020 6303.00 MUNICIPAL

5 08/2020 6303.00 MUNICIPAL

6 09/2020 6303.00 MUNICIPAL

7 10/2020 6303.00 MUNICIPAL

8 11/2020 6303.00 MUNICIPAL

9 12/2020 6303.00 MUNICIPAL

10 01/2021 6303.00 MUNICIPAL

11 02/2021 6303.00 MUNICIPAL

12 03/2021 6303.00 MUNICIPAL
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