OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
NO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS NO
ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

SERVIÇOS
Atividades continuadas que visam à melhoria da vida da
população. São ações voltadas para as necessidades básicas
dos cidadãos, observando os objetivos e diretrizes
estabelecidos em lei.
A PNAS prevê seu ordenamento em rede de acordo com os
níveis de proteção social: básica e especial, de média e alta
complexidade.

PROGRAMAS
Ações integradas e complementares com objetivos, prazo e
área de abrangência definidos para incentivar e melhorar os
benefícios e os serviços assistenciais. Não são ações
continuadas.

PROJETOS
Destinados às pessoas em situação de pobreza, são investimentos
econômicos e sociais que buscam subsidiar técnica e financeiramente
iniciativas para garantir capacidade produtiva e de gestão para a melhoria
das condições gerais de subsistência, a elevação da qualidade de vida e a
preservação do meio ambiente, em articulação com as demais políticas
públicas.
De acordo com a PNAS/2004, esses projetos integram o nível de proteção
social básica. Contudo, podem voltar-se às famílias e pessoas em situação
de risco, público-alvo da proteção social especial.

BENEFÍCIOS – São 3 tipos:
Benefício de Prestação Continuada – BPC: provido pelo
governo federal, consiste no repasse de um salário mínimo
mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa com
deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua
subsistência ou de tê-la suprida por sua família. Esse
benefício compõe o nível de proteção social básica, sendo seu
repasse efetuado diretamente ao beneficiário

Benefícios Eventuais: têm como objetivo o pagamento de
auxílio por natalidade, morte ou para atender necessidades
originadas de situações de vulnerabilidade temporária, com
prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa com
deficiência, a gestante, a nutriz e em casos de calamidade
pública.

Transferência de renda: programas de repasse direto de
recursos dos fundos de assistência social aos
beneficiários como forma de acesso à renda, de combate à
fome, à pobreza e outras formas de privação de direitos que
levem à situação de vulnerabilidade social, criando
possibilidades para a emancipação, o exercício da autonomia
das famílias e indivíduos atendidos e o desenvolvimento local.
Exemplo: Santa Renda em SC

I - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA

B) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS;

Serviço realizado em grupos, organizado a
partir de percursos, de modo a garantir
aquisições progressivas aos seus usuários,
de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de
complementar
o trabalho social com famílias e prevenir a
ocorrência de situações de risco social. Forma
de
intervenção social planejada que cria situações
desafiadoras, estimula e orienta os usuários na
construção
e reconstrução de suas histórias e vivências
individuais e coletivas, na família e no
território.

EIXOS QUE ORIENTAM O SCFV

1. Eixo “convivência social” - Eixo principal traduz a essência dos
serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
2. Eixo “direito de ser” - O eixo “direito de ser” estimula o exercício da
infância e da adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem
promover experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários
em toda a sua pluralidade.

3. Eixo “participação” - Tem como foco estimular, mediante a oferta de
atividades planejadas, a participação dos usuários nas diversas esferas
da vida pública, a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em
mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e cidadão.

O SCFV é um serviço realizado em grupos,
organizado a partir de percursos, de modo a
garantir aquisições progressivas aos seus
usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com o
objetivo de:
*Assegurar espaços de convívio familiar e
comunitário e o desenvolvimento de relações de
afetividade e sociabilidade;
*Valorizar a cultura de famílias e comunidades
locais pelo resgate de suas culturas e a
promoção de vivências lúdicas;
*Desenvolver o sentimento de pertença e de
identidade;
*Promover a socialização e convivência

O SCFV está organizado nas seguintes faixas etárias:
Crianças até 6 anos
Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos
Jovens de 18 a 29 anos (Resolução nº 13/2014)
Adultos de 30 a 59 anos (Resolução nº 13/2014)
Pessoas Idosas acima de 60 anos
É possível a flexibilização na formação dos grupos,
incluindo os grupos intergeracionais.

BAILES, ATIVIDADES FÍSICAS E ARTESANAIS
NA OFERTA DE SCFV PARA IDOSOS
Bailes, festas, atividades físicas, confecção e
exposição de artesanato, passeios e palestras não
caracterizam, por si só, o serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos.
Essas atividades podem ser desenvolvidas como
meio para promover a convivência a partir de
uma perspectiva mais ampla do trabalho social com
os participantes.

C) SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO
DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E IDOSAS.

O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que
possam provocar o rompimento
de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a
garantia de direitos, o desenvolvimento
de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de
oportunidades e a participação e o desenvolvimento
da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas
idosas, a partir de suas necessidades
e potencialidades individuais e sociais, prevenindo
situações de risco, a exclusão e o isolamento.
Oficinas para cuidadores de pessoas idosas e com
deficiência
Mediação Familiar
Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Usuário
PDU
Exemplo: Idoso Visitador SC

II - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA
COMPLEXIDADE

ESPAÇO FÍSICO

a. Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI);

CREAS ou Gestão

b.Serviço Especializado em Abordagem Social;

CREAS ou Centro POP ou Gestão

c. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de
Serviços à Comunidade (PSC);

CREAS ou Gestão

d. Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

CREAS, Domicílio do usuário,
Centro-dia

e. Serviço Especializado para Pessoas em
Situação de Rua.

CREAS ou Centro POP ou Gestão

III - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE:
a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:
- Abrigo institucional;
- Casa-Lar;
- Casa de Passagem;
- Residência Inclusiva.
b) Serviço de Acolhimento em República;
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências.

A) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos,
destinado a famílias e/ou
indivíduos com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A
organização do serviço deverá garantir privacidade, o
respeito aos costumes, às tradições e à diversidade
de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião,
gênero e orientação sexual.
Para crianças e adolescentes
Para adultos e famílias
Para mulheres em situação de violência
Para jovens e adultos com deficiência - Residências
Inclusivas
Para idosos

Para crianças e adolescentes:
- Casa-Lar;
- Abrigo Institucional;
- Família Acolhedora.
Para adultos e famílias:
- Abrigo institucional;
- Casa de Passagem.
Para mulheres em situação de violência:
- Abrigo institucional;
- Casa de passagem.
Para jovens e adultos com deficiência:
- Residências inclusivas.
Para idosos:
- Casa-Lar;
- Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos ILPI);
- República.
Jovens:
- República.
Adultos e famílias em processo de saída da rua
-- República.

B) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS
Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a
grupos de pessoas maiores
de 18 anos em estado de abandono, situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, com
vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados
e sem condições de moradia e autossustentação.
Moradia Subsidiada
Auto-gestão
Maiores de 18 anos
Unidades femininas e unidades masculinas

“Apoiar a qualificação profissional e a construção de
projeto de vida”.

AGRADEÇO A OPORTUNIDADE!
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Mestre em Serviço Social PUC/RS
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