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R€LATÓNIO EruUAL DE ATTVIDADES DO EXERCíCIO DE 2015
:

ORGAO CON€ESSOR: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e lnclusão Social
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
LEI AUTORIZADORA : L4.956 de L9/L21201a
OBJETO (PROGRAMA/SERVIçO/PROJETO): Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para
Pessoas e seus Acompanhantes em Trânsito

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias
ENDEREçO: Rua: Nádia Helena

Battistone Ne 355 Bairro: Bosque das Palmeiras

40. Campinas/SP
E-MAIL: servicosocia I @casaronaldca m pinas.org.br
FONE/FAX: (te) 32s7 -2082
RESPONSÁVELTÉCNICO DO PROGRAMA: Janda Maria Montenegro de Castro

CEP: L3086 .-7

VALOR
TOTAL POR

ATIVI DADES DESENVOLVI DAS

FONTE DE
RECURSO R$

MUNICIPAL

Rendimentos

RECURSOS

PRóPRtOS

DA
ENTIDADE

*

Oferta de proteção integral durante a estadia na
APACC, moradia, alimentação e higiene;
Oferta de espaço de acolhimento, recepção e escuta
pelo profissional do Serviço Social;
Realização de grupos socioeducativos na perspectiva
de ampliação do universo informal;
Participação em atividades recreativas, culturais e
lazer;
Articulação com a rede de serviços socio assistencial
dos municipios de origem e de Campínas;
Referenciamento e contra referenciamento dos
usuários e familiares nos municipios de origem e de
Campinas;
Reuniões internas e externas ao serviço de
acolhimento;
Capacitação continuada da e{uipe visando melhoria na
qualidade do atendimento; t,..
Reuniões técnicas internas para"
o de casos;
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imento de instrumentais de moni
Prefeitura Municipal de Campinas;
Aulas de artesanato com voluntários e
acompanhantes;
Atividades dirigidas na brinquedoteca.
CSAC-

TOTAL DO
PROGRAMA

*

Estes valores deverão ter respectiva comprovação através de notas fiscais, balanço,
documentos, recibos, etc., que não serão entregues, mas que deverão ser arquivados
para eventual auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São paulo.
Campinas, 29 de janeiro de 20L6.

Figueiredo

!§bservação: O campo "ATIVIDADES DESENVOLVIDAS" deve ser preenchido com
informações técnicas pertinentes aos resultados alcançados pelo programa, por meio dos
recursos recebidos, bem como pelos recursos alocados pela entidade.
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