RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2019

Nome da Organização: INTEGRA Profissionalização e Sociabilização do Deficiente
Auditivo de Sorocaba
Endereço: Rua Mascarenhas Camelo, 626 - Vila Campos – Sorocaba/SP.
Objeto da Parceria: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva/surdos que requeiram cuidados
permanentes ou temporários.
Meta de Atendimento da Parceria: Promover atendimento as pessoas com deficiência
auditiva e suas famílias

A) Atendidos
Público alvo

Quantidade de pessoas atendidas dentro
do ano 2019 no Serviço Socioassistencial
objeto da parceria.

Serviço de Proteção Social Especial de De Janeiro a Dezembro total de 10 (dez)
Média Complexidade para Pessoas com atendidos
Deficiência Auditiva/Surdos sem restrição
de idade, que tiveram suas limitações
agravadas por fragilização de vínculos e
ameaça ou violação de direitos, seus
cuidadores e familiares.
B) Atividades








Desenvolvendo funções cognitivas - Através de atividades adaptadas a Libras e
adequadas ao grau de desenvolvimento cognitivo do grupo. São usados jogos lúdicos
e materiais com grande apelo visual e aplicados em grupo;
Autonomia do surdo para sua inserção social a partir do aprendizado da Libras aplicação de trabalhos em grupo, pois os indivíduos necessitam de relações sociais
para suas aprendizagens, e que está em contínuo desenvolvimento, além desses
trabalhos em grupo, também são realizadas tarefas individuais para avaliar o
desempenho de cada um, seus limites e particularidades;
Serviço Social e Família INTEGRA – atendimento em grupo e individual familiar;
orientação sobre direitos e deveres; encaminhamentos a rede socioassistencial
(conselho tutelar, CRAS, CREAS, escola municipal e estadual, unidade de pronto
atendimento);
Intérprete de LIBRAS - Acompanhamento e interpretação aos atendidos em locais
específicos (psicólogo, conselho tutelar, advogado, postos de saúde, delegacia,
bancos, etc);





Resgate Linguístico e Cidadania - Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar,
diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar,
que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
Inclusão Digital – apoio e suporte na utilização de meio digital (computador);
Mundo do Trabalho – consultoria e apoio a pessoa surda no mercado de trabalho;

C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
Nossas metas propostas em 2019 eram melhorar a autonomia do grupo, melhorar
sua comunicação e fazer com que se integrassem melhor ao mundo dos ouvintes,
percebemos grande evolução em todos os quesitos. O grupo vem conseguindo assimilar
melhor as atividades propostas e desenvolvendo autonomia tanto nas atividades quanto
na vida cotidiana. Percebemos que hoje em dia a comunicação principalmente com a
família já tem uma melhora significativa.
Portanto com base em nossos indicadores, consideramos que o trabalho executado
tem se mostrado muito positivo para alcançar nosso objetivo de incluir o surdo na
sociedade.

D) Indicadores


Reunião de equipe: mensalmente os profissionais devem repassar para a equipe o
desempenho individual de cada atendido, onde são considerados: frequência, grau de
envolvimento e dedicação na realização das atividades de aprendizado, desempenho,
interesse e avaliação comportamental;



Numérico: relatório do número de atendimentos e frequência;



Diagnóstico: a avaliação é contínua, permanente e cumulativa com a finalidade de
acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos atendidos,
obedecendo à ordenação e sequência do ensino praticado pela INTEGRA, bem como à
orientação do currículo de cada curso, prevalecendo os aspectos qualitativos e os
resultados ao longo do período. Esse diagnóstico enfoca o aproveitamento do conteúdo
ministrado;



Caixa de sugestões: nos casos em que os usuários e familiares não querem expor, uma
caixa de sugestões será elaborada, onde são depositadas e na sequência, em reunião de
equipe será definido como implantar aquela sugestão, será considerada também a
participação dos usuários, cuidadores e família nestas reuniões, com direito a voz nas
decisões, tratando se do bem comum;



Pesquisa: No desenvolvimento dos projetos é previsto uma pesquisa social em Libras, para
melhor compreensão dos usuários, com objetivo de avaliação das atividades, dos
profissionais, e outros. Também será proposta escolha de temas, e opiniões;



Relatórios: Os profissionais da instituição em suas atividades realizadas são previstos
elaborar relatórios, com conteúdo descritivo de cada atuação, tanto grupal como individual;



Cadastro socioeconômico: Ficha de cadastro/matrícula a ser atualizada semestral;

E) Observações

Os resultados alcançados com o Plano de trabalho atende a demanda estipulada e traz
resultados satisfatórios.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.
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