PLANO DE AÇÃO 2018 – CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

A. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:
Conforme o artigo 2º do estatuto do Centro Social São José da Paróquia do Divino Espírito
Santo, registrado sob o número 68483 no 1º Registro Civil de Pessoa Jurídica de Sorocaba
datado de 23/01/2009, descrevemos na integra as finalidades estatutárias:
ARTIGO SEGUNDO
O Centro Social São José da Paróquia do Divino Espírito Santo, terá como finalidades:
a) Desenvolver trabalhos de promoção humana, assistência e desenvolvimento social,
cultural, esportivo e artístico como entidade beneficente de assistência social, junto as
pessoas necessitadas da Paróquia do Divino Espírito Santo e outros bairros da cidade de
Sorocaba-SP, podendo desenvolver projetos em outras localidades do Estado de São
Paulo;
b) Conjugar esforços para a solução de problemas comunitários e para a melhora das
condições de vida da população carente, inclusive no aspecto educacional e de
profissionalização, promovendo a capacitação de agentes na área de promoção humana.
c) Atuar em projetos que tenham por objetivo a implementação da política de assistência
social e do sistema de garantia de direitos à infância e adolescência, previstos na
legislação específica.
d) Procurar realizar os anseios promocionais, assistenciais e pastorais da Paróquia.

Parágrafo Único - No desenvolvimento de suas atividades o Centro Social São José da
Paróquia do Divino Espírito Santo não fará distinção alguma quanto à raça, cor, condição
social, credo político ou religioso, não se constituindo em patrimônio exclusivo de um grupo
determinado de indivíduos, famílias ou entidades de classe, atendendo em caráter
beneficente.
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B. OBJETIVOS:

B.1. OBJETIVOS GERAIS:
Acolher crianças e adolescentes nos núcleos da Pastoral do Menor de 2ª a 6ª feira,
divididos por faixa etária e dois períodos – manhã e tarde, complementando o trabalho
social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a
convivência familiar e comunitária, promovendo acessos a benefícios e serviços sócio
assistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios.
Fortalecer a criança dentro da sua realidade social, oferecendo oficinas lúdicas –
jogos cooperativos, artes plásticas, círculos de convivência e dança, proporcionando um
ambiente no qual a criança se identifique com ferramentas para reflexão e o dialogo frente a
diversas situações de vulnerabilidade social e violência, com intuito de sensibiliza-la na
promoção da cultura da paz. Bem como, ofertar a criança maior abrangência cultural e
recreativa, visando à diminuição da discriminação e do preconceito sociocultural.
Promover orientação e atendimento psicossocial às famílias de crianças e
adolescentes

inseridos nas atividades

socioeducativas dos Centros Educacionais

Comunitários e da comunidade.
Atender, auxiliar e orientar adolescentes inseridos na Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade e suas respectivas famílias de
acordo com a Doutrina da Proteção Integral, consagrada inicialmente na (Declaração de
Genebra em 1924, no art. 227 da Constituição Brasileira e no Estatuto da Criança e
Adolescente) que estabelece que todas as crianças e adolescentes possuem direitos e
obrigações dada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, considerando-o
adolescente não como objeto de vigilância, mas, como pessoas livres em processo de
desenvolvimento que precisam de apoio, orientação e assistência no exercício de sua
liberdade, para atingir seu desenvolvimento pleno.
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C. ORIGEM DOS RECURSOS.
Planilha I - Origem dos recursos
Receitas com restrição
Convênio Órgão Públicos

R$
R$

673.234,80
428.550,00

Convênio SIAS* jan a junho - Projeto Girassol
Convênio Estadual*jan a junho- Projeto Girassol
Convênio Federal * jan a junho _ Projeto Girassol
Editais/Financiadores
Incentivo Fiscal via FUNCAD * Março à Dezembro _ Projeto Molecada da Paz

R$
R$
R$
R$
R$

291.270,00
57.199,98
80.080,02
244.684,80
244.684,80

Receitas sem restrição

R$

157.000,00

Receitas próprias

R$

-

Eventos
Contribuição Associados / doações
TOTAL:

R$

830.234,80

D. INFRAESTRUTURA:
SEDE DA ENTIDADE: CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – LARGO DO DIVINO – 18051-030 – SOROCABA-SP
SEDE PROJETO GIRASSOL LA E PSC
RUA CAPITÃO GRANDINO, 251 – VILA LEÃO – 18040-560 SOROCABA- SP
*** Os Locais abaixo, onde acontecem os Projetos Molecada da Paz e LAC – Liberdade
Assistida Comunitária são cedidos/compartilhados pela Associação Bom Pastor.
D.1 NÚCLEO ASTÚRIAS – Projeto Molecada da Paz
R. Joaquim Roque de Oliveira, 326 – Brigadeiro Tobias – CEP 18108-360 (Capela São
Rafael)
D.2. NÚCLEO IPIRANGA – Molecada da Paz e LAC -Liberdade Assistida Comunitária
R. Idalina Maria de Jesus Silva, 10 – Lote 06, Jd. Abatiá – CEP 18055-034
D.3. NÚCLEO JÚLIO DE MESQUITA/ MANCHESTER – Molecada da Paz e LAC -Liberdade
Assistida Comunitária
R. Marisa Vieira Campos de Oliveira, 86
(antiga R. Sete) – Júlio de Mesquita – CEP 18053-089
D.4. NÚCLEO CAJURU I - Molecada da Paz
Rua Américo P. Vaz Guimaraes s/n , Bairro Dálmatas/Cajuru
D.5. NÚCLEO NOVA ESPERANÇA –LAC -Liberdade Assistida Comunitária
R. Itanguá, 1149 – Nova Esperança .CEP 18061-310
D.6. NÚCLEO SÃO BENTO - LAC -Liberdade Assistida Comunitária
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Rua Doraci do Amaral, 104 – Pq. São Bento - CEP 18072-130.
D.7. NÚCLEO JARDIM SUELI –LAC -Liberdade Assistida Comunitária
Rua Fidel Oliva, 51 –Jardim Sueli – CEP:18.066-201
D .8 NÚCLEO ESMERALDA - LAC -Liberdade Assistida Comunitária
Rua Mitre Fiuza Ayres, 105 - Pq Esmeralda CEP: 18055-840
D 09. PROJETO GERAÇÃO SOLIDARIA – Nova Esperança – LAC -Liberdade Assistida
Comunitária.

E. SELEÇÃO DOS SERVIÇOS
E.1- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROJETO MOLECADA DA PAZ
Fortalecer a criança dentro da sua realidade social, oferecendo oficinas lúdicas – jogos
cooperativos, artes plásticas, círculos de convivência e dança, proporcionando um ambiente
no qual a criança se identifique com ferramentas para reflexão e o dialogo frente a diversas
situações de vulnerabilidade social e violência, com intuito de sensibiliza-la na promoção da
cultura da paz. Bem como, ofertar a criança maior abrangência cultural e recreativa, visando
à diminuição da discriminação e do preconceito sociocultural.

METAS
- Estimular a criatividade e a sublimação de recursos da criança dentro do seu contexto
social utilizando ferramentas de intervenções lúdicas, com o objetivo de diminuir o ciclo de
violência;
- Promover recursos para externalização de emoções e sentimentos vivenciados pela
criança;
- Oferecer oficinas de jogos cooperativos, visando o autoconhecimento da criança tanto na
sua subjetividade como também no grupo da qual ela faz parte;
- Promover à desmistificação de papeis de gênero, situando a criança dentro do contexto
sociopolítico, fazendo com que ela se reconheça enquanto cidadã a partir da sua realidade
social, promovendo uma leitura crítica de mundo de acordo com a maturidade infantil;
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- Dialogar e construir com a criança informações referentes ao meio cultural,
desmistificando pré-conceitos, diminuindo a reprodução do discurso de ódio;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Prevenir institucionalizações e a segregação, assegurando a convivência familiar e
comunitária;
- Fortalecimento da rede de proteção social e assistência social nos territórios;
- Oportunizar acesso a informações sobre direitos e sobre participação cidadã;
- Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário;
- Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo
de desenvolvimento infantil;
- Promover acesso aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas
públicas;
- Assegurar espaços de encontro para atividades intergeracionais, propiciando troca de
experiências e vivências;
- Propiciar vivências que valorizem as experiências e que estimulem e potencializem a
condições de decisão;
RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
- Empoderamento da criança em seu contexto social como agentes de sua própria história;
- Colaborar/fomentar a cultura da paz;
- Diminuição da evasão escolar
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
- Melhoria da qualidade de vida das crianças e suas famílias.
- 185 crianças de 4 a 11 anos atendidas diariamente no projeto Molecada da Paz e
frequentando a escola.
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- 185 crianças aprendendo sobre conceitos da cultura da paz
- 185 crianças participando ativamente de atividades de lazer
- Ampliar o universo cultural das 185 crianças participantes do Projeto Molecada da Paz.
PÚBLICO ALVO
Crianças de 4 a 11 anos que residam no cinturão de pobreza que envolve o município de
Sorocaba, onde o risco da violência desestrutura familiar, marginalidade podem
comprometer o seu desenvolvimento, especificamente nos bairros Cajuru, Ipiranga,
Manchester/ Julio de Mesquita e Astúrias.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
200 crianças
RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
PLANILHA - RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS - MOLECADA DA
PAZ
RECEITAS

VALOR

Doação Incentivo Fiscal _Projeto Molecada da Paz _ Março a Dezembro

R$ 244.684,80

DESPESAS OPERACIONAIS
Recursos Humanos (5)
Gêneros alimentícios
Outros materiais de consumo
Outros serviços de terceiros
Outras despesas
TOTAL

VALOR/ ANO
204.146,92
15.357,88
10.000,00
10.700,00
4.480,00
244.684,80

R$
R$
R$
R$
R$
R$

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Colaboradores
Educador
Psicólogo
Arte Educador
Professor de
dança/teatro
Orientador físico

3
1
1

1 Cursando Superior
Superior
1 Cursando Superior

Carga
horária
semanal
40 hs.
40 hs.
40 hs.

1

1 Cursando Superior

40 hs.

CLT

1

1 Cursando Superior

40 hs.

CLT

Quantidade

Escolaridade

Tipo de
vínculo
CLT
CLT
CLT
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ABRANGENCIA TERRITORIAL
C.E.C. ASTÚRIAS – Projeto Molecada da Paz
R. Joaquim Roque de Oliveira, 326 – Brigadeiro Tobias – CEP 18108-360 (Capela São Rafael)
C.E.C. IPIRANGA – Molecada da Paz
R. Idalina Maria de Jesus Silva, 10 – Lote 06, Jd. Abatiá – CEP 18055-034
C.E.C. JÚLIO DE MESQUITA/ MANCHESTER – Molecada da Paz
R. Marisa Vieira Campos de Oliveira, 86(antiga R. Sete) – Júlio de Mesquita – CEP 18053-089
C.E.C. CAJURU I - Molecada da Paz
Rua Américo P. Vaz Guimaraes s/n , Bairro Dálmatas/Cajuru
FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Procura espontânea; busca ativa, encaminhamento
encaminhamentos das demais políticas públicas.

da

rede

socioassistencial,

E.2 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE PROJETO GIRASSOL
METAS/ RESULTADOS/ IMPACTOS
Implementar a dimensão da acolhida, estabelecendo assim uma relação de empatia com o
adolescente, demonstrando confiança, credibilidade e segurança, que são essenciais para a
construção de vínculos.
Elaboração do Plano Individual de Atendimento, entre adolescente, família e orientador,
atingir metas que alcancem o desenvolvimento pleno do adolescente;
Estabelecer um canal de comunicação clara e simples com o adolescente e familiares, sobre
a medida socioeducativa que o adolescente terá que cumprir, resignificando com o mesmo
quantas vezes foram necessárias sobre LA e PSC para sua melhor adesão.
Viabilizar, aos adolescentes que já receberam aplicação de medida socioeducativa em meio
aberto, a possibilidade de construção do PIA através dos Círculos Restaurativos, de modo
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que o adolescente, sua família e a rede de serviços sejam ouvidos e se co-responsabilizem
pela reparação do dano.
Desenvolvimento de atividades com o adolescente por meio de um processo educativo que
o ajude na construção do seu projeto de vida;
Inserir um maior número de adolescentes na rede de ensino do município, através da
sensibilização da D.E (Diretoria de Ensino) sobre a reinserção do adolescente na escola.
Estabelecer canais de comunicação com as coordenações pedagógicas das escolas, onde os
adolescentes estão inseridos, para um acompanhamento mais efetivo.
Firmar parcerias com entidades que ofereçam cursos profissionalizantes com escolas
técnicas e Departamentos de RH de empresas.
Otimizar as atividades conjuntas com os adolescentes dos demais Programas de Liberdade
Assistida do município.
Implementar o Programa de Liberdade Assistida Comunitária - LAC em parceria com
entidades que executam projetos com adolescentes em Sorocaba .
Estabelecer estratégias de ação com as Unidades de privação de Liberdade de Sorocaba,
proporcionando aos adolescentes e famílias esclarecimento sobre a Medida de Liberdade
Assistida.
Prestar atendimento grupal semanal / e ou quinzenal aos adolescentes e famílias;
Orientar

o

adolescente

das

consequências

do

não

cumprimento

da

medida,

bem como de não se envolver em novos atos infracionais;
Proceder ao estudo do caso, objetivando conhecer o histórico do adolescente e sua família,
articulando a rede de serviços local, visando estabelecer um programa de orientação e
atendimento direcionado e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
Manter um atendimento documentado e organizado, de maneira que possa facilitar o estudo e
a avaliação dos casos, através de pastas/processos;
Organizar e acompanhar grupos reflexivos, promovendo palestras, filmes, debates e discussão
em grupos com os adolescentes, suas famílias e a comunidade;
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Inserir o adolescente em cursos semi profissionalizantes ou oficinas internas e externas,
visando melhorar sua qualificação profissional, para poder gerar renda familiar, o possível
encaminhamento ao mercado formal e informal de trabalho e o desenvolvimento pessoal;
Encaminhar e supervisionar o adolescente para: regularização da documentação pessoal,
escolarização, profissionalização, cultura, saúde, esporte e lazer;
Participar de Seminários, Fóruns, Encontros e Cursos promovidos pela rede de atendimento
municipal, regional e estadual;
Estabelecer com a Prefeitura municipal de Sorocaba um cronograma de reuniões sistemáticas
de assessoria e supervisão;
Participar das reuniões intersetoriais e de matriciamento para discussão de casos e troca de
experiências.
Buscar diálogo permanente com a rede publica de ensino, oferecendo parceria para
esclarecimento do trabalho e também para discussão de casos pertinentes.
Realizar reuniões semanais da equipe de trabalho, visando instrumentalizar o atendimento
técnico e alinhar as ações a serem realizadas semanal e mensalmente.
RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
Vínculos familiares e comunitários fortalecidos;
Redução da reincidência da prática do ato infracional;
Redução do ciclo da violência e da prática do ato infracional;
Redução da ocorrência de situação de vulnerabilidade social;
Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
Aumento de acesso a serviços socioassistenciais e setoriais;
Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
Melhoria na qualidade de vida dos usuários e famílias;
Indivíduos e famílias protegidas;
Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acessos a oportunidades;
Rompimento do ciclo de violência doméstica e familiar;
Aumento de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena
informação sobre seus direitos e deveres;
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Redução de índices de violência, uso/abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e
gravidez precoce
PÚBLICO ALVO
Atendimento a 260 adolescentes de ambos os sexos compreendendo a faixa etária de 12 a
18 anos e excepcionalmente até aos 21 anos inseridos nas medidas socioeducativas de
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade, e suas respectivas famílias, tendo
como diretriz o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA e o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo SINASE.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
- 260 adolescentes e apoio a suas famílias.

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS
PLANILHA - RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS - PROJETO GIRASSOL
RECEITAS
VALOR
Convênio SIAS - PROJETO GIRASSOL JAN. Á JUNHO
R$ 291.270,00
Convênio Estadual - PROJETO GIRASSOL JAN. Á JUNHO
R$ 57.199,98
Convênio Federal - PROJETO GIRASSOL JAN. Á JUNHO
R$ 80.080,02
Eventos / Doações diversas
R$ 157.000,00
TOTAL
R$ 942.678,00
DESPESAS OPERACIONAIS
VALOR/ ANO
ALIMENTAÇÃO
R$ 98.300,00
ALUGUEL
R$ 42.000,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)
R$ 40.128,00
GASTOS C/ ASSINATURA
R$ 15.600,00
CONTAS PÚBLICAS
R$ 6.000,00
ALARME / MONITORAMENTO
R$ 4.800,00
MAT. ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO
R$ 24.478,00
MAT. HIGIENE/ LIMPEZA
R$ 5.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
R$ 4.800,00
PESSOAL(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL,
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO,COORDENADOR,COMUNICAÇÃO SOCIAL,
COZINHEIRA, MONITORES EDUCACIONAIS, MONITORES DE
R$ 685.360,00
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS
R$ 85.272,00
TRANSPORTE (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS
USUÁRIOS EVENTUALMENTE, BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE
AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE UTILIZAM DE TRANSPORTE COLETIVO
R$ 37.800,00
EQUIPAMENTOS
R$ 18.250,00
TOTAL
R$ 1.885.356,00
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Colaboradores
Coordenador (a)

Quantidade

Escolaridade

Carga
horária
semanal

Tipo de
vínculo

01

Superior

40 horas

CLT

Assistente Administrativo 01

Superior

40 horas

CLT

Orientador Técnico

07

Superior

30 horas

CLT

Psicólogo (a)

01

Superior

20 horas

CLT

Assistente Social (01)

01

Superior

20 horas

CLT

Operacional/ Serviços
Gerais

01

Médio

40 horas

CLT

ABRANGENCIA TERRITORIAL
SEDE DA ENTIDADE: CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 – LARGO DO DIVINO – 18051-030 – SOROCABA-SP
SEDE DO PROJETO GIRASSOL LA E PSC
RUA CAPITÃO GRANDINO, 251 – VILA LEÃO – 18040-560 SOROCABA- SP
*** Os Locais abaixo, onde acontecem os Projetos Molecada da Paz e LAC – Liberdade
Assistida Comunitária são cedidos/compartilhados pela Associação Bom Pastor.
NÚCLEO IPIRANGA – R. Idalina Maria de Jesus Silva, 10 – Lote 06, Jd. Abatiá – CEP 18055034
NÚCLEO JÚLIO DE MESQUITA/ MANCHESTER –Assistida Comunitária R. Marisa Vieira
Campos de Oliveira, 86 (antiga R. Sete) – Júlio de Mesquita – CEP 18053-089
NÚCLEO NOVA ESPERANÇA –LAC -Liberdade Assistida Comunitária R. Itanguá, 1149 – Nova
Esperança .CEP 18061-310
NÚCLEO SÃO BENTO - LAC -Liberdade Assistida Comunitária Rua Doraci do Amaral, 104 –
Pq. São Bento - CEP 18072-130.
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NÚCLEO JARDIM SUELI –LAC -Liberdade Assistida Comunitária. Rua Fidel Oliva, 51 –Jardim
Sueli – CEP:18.066-201
NÚCLEO ESMERALDA - LAC -Liberdade Assistida Comunitária. Rua Mitre Fiuza Ayres, 105 Pq Esmeralda CEP: 18055-840
NUCLEO DO PROJETO GERAÇÃO SOLIDARIA – Nova Esperança – LAC -Liberdade Assistida
Comunitária.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Procura

espontânea;

busca

ativa,

encaminhamento

da

rede

socioassistencial,

encaminhamentos das demais políticas públicas.
- Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. Encaminhamento da Vara da
Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente
- O horário de atendimento flexível também é uma forma de acesso, pois se estendera até as
20 horas de segunda a sexta e quinzenalmente aos sábados das 08h00 as 12h00.
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