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PROGRMAcAO DOS SERⅥ cOS,PROerETOS E PROGRAMAS
DESENVOLⅥ DOS PELA SECRETARIA DE AcAO SOCIAL.

AN0 2019

SerVい de PrOt∝ ュO social Bisica atrav6s dO CRAS(CentrO de Reね rOncia da
Assistencia sociaD,nas ac5es dO PAIF,realtandO atenclimentO/acOmpanhamentO
priOrizadO nO resgate de vincu10s hmihares,juntO as hm■ ias em situaφ
o de

vulnerab』 Ldade sOcial da irea de abrangё ncia dO(〕 RAS.

Servigo de ProteqSo Social Especial atrav6s do CREAS (Centro
de Referencia
Especializado da Assist6ncia SociaD, nas aq6es do PAEFI, realizando
atendimento/
acompanhamento priorizado no resgate dos vinculos fragilizados, junto

is familias e

individuos em situaqdo especificas.

Programa Bolsa Familia

-

Programa de transfer6ncia de renda realizada

numa aqao articulada com diversos setores em aqdes complementares

de

fortalecimento para os atendimentos especializados no cumprimento
das
condicionalidades, realizando o CADUnico e acompanhamento
is familias

benefici6rias.

Benettdb tt P.― ∈】
tacao oonttnuada ‐ BPc

̲

■cOlmpanhamentO e

encallninhallrlento pOr FrleiO de profissiOnais de serv● O sOCial,numa acao de garantia
de direitOs na perspectiva de inse弓

二O

educaciOnal, qualiflc

capacitacδ es,fOrmacao de rupos e acessibiiidacte.

aO prOIssiOnal,

‐

CapacitagEo Profissional Encaminhamento e/ ou realizaqao de
capacitaqfro
para equipe que comp0e o quadro cia Secretaria iviunicipai tie Aqfro S'ciai
a lim tie

fortalecer e viabilizar novos conhecimentos para aprimoramento do serviqo
oferecido.

Rua Dr.En■ dio Cavalcttnt'7̲CEP1 55,7711 0oO― Contlo一 VertenteJ PE I Fo■
o:(81)3734.10401a,"パ ocldv●

.・

iCn菫

曲

PF

S

鷲
解 んお争ぶ 轟 スず
れ
̀"姦 ―Ft彙熱 ′
3ò掘
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capacitaq5o de conselheiros - comprometimento para o desenvolvimento e
fortalecimento no municipio, atrav6s do controle social, bem como proporcionar
de.hates coletivos. particinac5o scrcial e ava.liagfro nor meio rle um olhar critico
e
construtivo entre os membros dos conselhos.

BPC na Escola - Acompanhamento aos benefici6rios do Programa BpC na
faixa et6ria de 0 a 18 anos que se encontram fora da escola, diagnosticando o motivo
para superag5o das barreiras existentes, bem como planejamento e articulaq5o
intersetorial.

Servigo de Conviv6ncia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Atendimento
a grupos de 0 a 06, de 06 a 10, de 10 a 14, de lb a 1g, 1g a bg ano e idosos,
atrav6s
de aq6es socioeducativas, resgatando o fortalecimento dos vinculos familiares, a
inclusfro soctal, seus t'aLores e capacirlade atrar.es da arte. cultura, esporte,
lazer, na
cidade e no distrito do Livramento. As familias, quando necessfrio, sdo
encaminhadas ao CRAS, para atendimento com equipe profissional, atrav6s
das
aqdes do PAIF Proteq5o e Atendimento Integral e Familia. O
Serviqo de
Con."i"'6ncia e For*-alecimenta Ce Vinculcs conta com uma equipe fcrnaaCa
por
Assistente Social, Psic6loga, Orientadores Sociais e Facilitadores de Oflcina,
nas
6reas supra citadas.

AcCbs Estrat6gicas dO PETI̲Implantacao e Planttamento do PrOgrama
paa o enientamentO dO TFabalho lnhnti no munお
sellio desenvOlvidas cOnl as dema■ s POhticas Piblicas.
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Programa Crianqa Fcliz - PCF E .,mo importantc fcrrarncnta para quc
familias com crianqas entre zero e seis anos ofereqam a seus pequenos meios para
promover seu desenvolvimento integral. Uma estrat6gia alinhada ao
Marco legal da
rrilnelra iniancra que iraz as as direirizes para a formuiaqdo e a impiementaq5o tie
politicas priblicas para a primeira infAncia em atenc5o n especificidade
ei
relevAncia dos primeiros anos de vida no clesenvolvimento infantil e
no
desenvolvlmento do ser httmano, vsanclo promover o desenvoivrmento humano
a
partir do apoio e do acompanhamento do desenrTslr.rirnsnfo infanti] integral na
primeira infAnciai apoiar a gestante e a familia na preparagao para o nascimento
e
nos cuidados perinataisi colaborar no exercicio da parentalidade, fortalecendo
os
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宙nculos e o papel das fam■ ias paFa O deSempenho da funcao de cuidado,prot∝ 履oe
educacao de criancas na faixa etttria de at6 seis anos de idade;rnediar o acessO da

gestante, das criancas na prilneira infancin e das suas famflins

らs polfticas e

servttos p■ )hcos de que necessitem e interar,ampliaF e fOFttteF a95eS de
p6hticas piblicas voltadas ptta as gestantes,criancas na prilneむ a infancia e suas

fammas.

Vertentes, 19 de dezembro de 2018
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