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Os ODS devem ser implementados por todos os países do mundo 

durante os próximos 15 anos, até 2030. 
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Por que as pessoas e as organizações devem se importar com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 

 

Trabalhar para alcançar os Objetivos Globais tornará o mundo melhor para as 

gerações futuras – o mundo que elas viverão. Devemos aproveitar essa oportunidade 

para mudar nosso mundo para melhor. Entendemos o que podemos e devemos fazer 

para erradicar a extrema pobreza, a fome e o sofrimento desnecessário, e podemos 

construir uma comunidade mundial que provê a todos os seus cidadãos o direito igual 

para viverem suas vidas em plenitude – tudo isso sem prejudicar o planeta. 

 

A  Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Santa Bárbara d´Oeste, 

colabora com os ODS por meio de ações que reduzem a desigualdade e 

que promovem a saúde e o bem estar  de portadores de câncer,  seus 

familiares e da comunidade, de forma geral. 
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I - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 
 

1. Dados da Pessoa Jurídica Mantenedora 
 

Nome:  Rede Feminina de Combate ao Câncer   
CNPJ:   04.257.862/0001-55 
Endereço: Rua Santa Cruz, n.º 420 - Vila Pires 
Cep: 13.450-220 
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP 
Telefone:(19) 3455-2303  
E-mail:  direção@redefemininasbo.org.br 
Drads de Referência: Campinas 
 
2. Identificação do Responsável Legal 

 
Nome: Neide Simões de Souza Oliveira  

           RG:      4.904.679 
           CPF:  105.186.608-18 

Formação:  Ensino Médio 
Endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, 216 – Jardim América 
CEP: 13450-244 
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP 
Telefone: (19) 3463-1600 – 9-9138-2483 
E-mail institucional:  contato@redefemininasbo.org.br 
Cargo: Presidente - Mandato: 19/04/2016 a 31/03/2018 

 
3. Identificação do Responsável Técnico pela execução do serviço a ser 

qualificado 
 
Nome: Carla Eliana Bueno 
CPF: 044.970.368-12 
RG:     21.849.023-9 
Formação:  Administradora de Empresas 
Endereço: Monte Ararat, nº 393 - Jardim Alfa 
CEP:  13450-610 
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP 
Telefone: (19) 3455.2303 
Cargo: Coordenadora (Equipe Técnica do SUAS)  
E-mail institucional:  direcao@redefemininasbo.org.br 
 
Nome: Sueli Garcia Costa 
CPF: 027.687.168-55 
RG: 19.497.630 
Formação:  Assistente Social 
Endereço: Rua Do Chá, 288  - Jardim Pérola   
CEP:  13454-183 
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP 
Telefone: (19) 3455.2303 
Cargo: Assistente Social (Equipe Técnica do SUAS) 
e-mail: assistenciasocial@redefemininasbo.org.br 

 
 
 

mailto:direção@redefemininasbo.org.br
mailto:contato@redefemininasbo.org.br
mailto:direcao@redefemininasbo.org.br
mailto:assistenciasocial@redefemininasbo.org.br
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4. Apresentação da OSC  
  

a) Experiência Prévia 

  
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste, instituição sem 
fins lucrativos, criada para a defesa dos direitos sociais, de indivíduos em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e/ou oncológicos, sem distinção de sexo e idade, raça 
ou credo, e para usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
  
Fundada em 16 de junho de 1972, pela Sra. Rosa Abiko Wakabara, trabalha para 
indivíduos em situação de isolamento, vivência de violência e/ou negligência, 
propiciando-lhes o desenvolvimento de suas potencialidades. Em 8 de Julho de 1.999, 
foi instituída, em Assembleia Geral, a REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER 
de Santa Bárbara d´Oeste, com aprovação do Estatuto e eleição da diretoria. 
 
Em 22/12/2012 a Rede Feminina de Combate ao Câncer inaugurou o CeAC – Centro 
de Apoio à Criança, construído com apoio do Instituto Ronald McDonald, por meio de  
Projetos beneficiados pela Campanha McDia Feliz. O CeAc tornou-se a Sede própria 
da Instituição. Aberto ao público em 16/03/2013 e, desde então, Serviços foram 
implementados para o aumento da oferta de atendimento, principalmente para o 
público criança e adolescente. 
 
Através do apoio incondicional de voluntários e contribuintes, emprega todo o 
empenho necessário para continuar gerando ações e resultados efetivos para a 
integração do indivíduo na sociedade e o combate ao câncer do município. 
 
A Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe apoio financeiro da Prefeitura 
Municipal, há 4 anos, através de Convênio,  objetivando o desenvolvimento de 
Serviços visando à garantia dos direitos socioassistenciais de pessoas portadoras de 
neoplasia e de seus familiares. Já teve 4 Convênios com o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Ainda, recebe apoio financeiro do 
Instituto Ronald McDonald, há 19 anos, através da Campanha McDia Feliz, para 
projeto psicossocial de apoio à criança e ao adolescente, portadores de câncer e seus 
familiares. 
 

b) Atuação em Rede 

 
A Rede Feminina de Combate ao Câncer está inserida, há 45 anos, no fluxo de 
atendimento a usuários em vulnerabilidade, por risco social e/ou consequências 
oncológicas, do Município, recebendo ou encaminhando usuários aos equipamentos 
municipais ligados à Secretaria da Promoção Social, Secretaria da Educação, 
Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança, para que sejam assistidos e tenham  
necessidades solucionadas. 
 
A Instituição ocupa assento no Conselho da Assistência Social (CMAS) e participa das 
reuniões dos Conselhos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o de Proteção à 
Mulher (CMDPDM).  
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c) Relevância  Pública e Social 
 

A noção de relevância pública está diretamente associada à de interesse público, 
porque existe em sua Prestador um interesse público primário, que conta com a 
aceitação de todos. Consideramos como interesse social, aquele que possui natureza 
essencial ao valor e à sobrevivência da pessoa humana ou ao bem ser da 
coletividade, não podendo ser objeto de renúncia ou de troca. Por outro lado, se diz 
que possui relevância social algo que é muito importante para a sociedade.  
 
Sendo assim, a partir das considerações acima, compreendemos que a OSC possui 
notória relevância pública e social, de acordo com os artigos do Estatuto Social, bem 
como a Missão, a Visão e o Valor abaixo citados: 
 

“Art. 2º A RFCC tem por finalidade: DE FORMA GRATUITA, 
CONTINUADA, PERMANENTE E PLANEJADA COMBATER O 
CÂNCER EM SEUS MÚLTIPLOS ASPECTOS, PROMOVENDO, 
REALIZANDO, INCENTIVANDO, INSTITUINDO E MANTENDO A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, 
BEM COMO O ENSINO, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO, DEVENDO: 
 
§ 1º Providenciar o diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes 
com câncer, priorizando criança e adolescente, criar ações que visem 

propiciar o bem estar e a qualidade de vida da família do paciente e 
ou cuidadores, com vistas à Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, atendendo seus objetivos de Instituição filantrópica. 
 
§ 2º Sem prejuízo de sua principal finalidade, o tratamento do câncer, a 
RFCC poderá também providenciar o diagnóstico, tratamento e 
reabilitação de pacientes com outras doenças, sempre respeitando 
seus objetivos institucionais. 
 
§ 3º Atuar em unidades hospitalares. 

 
§ 4º Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico sobre o 
câncer e a publicação de seus resultados. 
 
§ 5º Instituir campanhas de esclarecimento à comunidade, visando 
prevenir e diagnosticar precocemente o câncer. 
 
§ 6º Realizar cursos especializados sobre o câncer, destinados a 
médicos, estudantes de medicina, pessoal técnico e outros profissionais 
da área de saúde, bem como palestras e conferências, quando 
solicitadas por estabelecimentos de ensino de qualquer nível ou por 
grupos de pessoas interessadas no assunto. 
 
§ 7º Manter convênios instituições de ensino e de saúde, visando o 
aprimoramento e a qualificação dos profissionais que atuam no 
combate ao câncer. 
 
§ 8º Buscar intercâmbio de cooperação técnico científica com outras 
instituições congêneres nacionais e estrangeiras. 
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§ 9º Garantir a existência de processos participativos dos usuários na 
busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

MISSÃO: 

Acolher portadores de câncer e seus familiares, por meio de serviços de 
apoio assistencial de proteção e de promoção, para o enfrentamento da 
vulnerabilidade social que a doença impõe. Fortalecer a prevenção ao 
câncer por meio de ações que visem o diagnóstico precoce, para a 
diminuição das incidências, e o bem estar, para a melhoria da qualidade 
de vida, da população em geral.  
 

VISÃO: 
Ser um Centro de Referência para a garantia de direitos de portadores 
de câncer e de seus familiares.  
  

VALOR: 
• Solidariedade 
• Responsabilidade 
• Comprometimento 
• Ética 
• Transparência 
• Credibilidade 

 
No mundo, são registrados a cada ano cerca de 12 milhões de novos casos e 7 
milhões de mortes em decorrência do câncer! É o que revela o Globalcan, projeto 
global de mapeamento da incidência e mortalidade dos principais tipos de câncer. No 
Brasil, os Registros de Base Populacional, fornecem informações sobre o impacto das 
doenças oncológicas nas comunidades, configurando-se uma condição necessária 
para o planejamento e a avaliação das ações de prevenção e controle. Em conjunto 
com os Registros Hospitalares de Câncer e com o Sistema de Informação, a 
estimativa para o Brasil no biênio 2017-2018, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil 
casos novos. A tendência é de crescimento, principalmente, em decorrência do 
aumento populacional e do alto índice da expectativa de vida.  
 
O diagnóstico de câncer pode trazer consequências imprevisíveis à vida social do 
indivíduo e de seus familiares/cuidadores. Durante a busca pelo atendimento, 
estes enfrentam dificuldades como: falta de informação quanto aos seus direitos e 
benefícios concedidos e assegurados por leis federais, estaduais e municipais; 
demora no acesso a serviços especializados, preconceito por parte de parentes, 
amigos, desconhecidos, impossibilitando muitas vezes que venham aderir 
adequadamente ao tratamento. O câncer pode causar danos devastadores para 
famílias inteiras, principalmente quando o chefe da família adoece, sendo ele o 
provedor da única fonte de renda; o paciente torna-se uma pessoa duramente atingida 
fisicamente, psicologicamente e socialmente. Aceitar sua nova condição, exige um 
esforço muito grande para o qual não estão preparados.  
 
É de suma importância os serviços de Organizações da Sociedade Civil que prestam 
serviços de apoio a oncologia, no enfrentamento das dificuldades decorrentes do 
diagnóstico até a desfecho da doença, assim como em ações de recuperação da 
autoestima e de qualidade de vida. 
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Em Santa Bárbara d´Oeste, há 45 anos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer 
realiza ações que visam propiciar, a quem dela precisar: a aderência ao tratamento 
do câncer, o aumento do sentimento de pertinência coletiva, o bem estar e a 
qualidade de vida dos beneficiários, familiares e/ou cuidadores,  com vistas à 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a Ações de Garantia e de Defesa 
dos Direitos Socioassistenciais. Com a participação da equipe interdisciplinar, 

baseadas em procedimentos humanizados, mantém o intuito comum de proteger e 
promover a pessoa. 
 
Como evidência da Relevância Pública, as Gratuidades Concedidas em 2017 estão 
demonstradas em Notas Explicativas do Balanço Patrimonial, assim como 
disponibilizadas no sítio na internet pelo link: 
http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html. 

 
Os beneficiários, familiares e voluntários, avaliaram os atendimentos, semestralmente, 
através do documento Avaliação Geral, e contribuíram respondendo o nível de 
satisfação com relação ao acolhimento por parte do Serviço Social, acolhimento por 
parte das técnicas direcionadas aos atendimentos; oficinas de capacitações; ambiente 
físico; tempo de permanência no atendimento; melhora na qualidade de vida; demais 
comentários expressados pelos beneficiários.  Considerando os itens avaliados, os 
assistidos estão totalmente satisfeitos com a OSC. 
 

          d) Capacidade Técnica Operacional 

A OSC possui capacidade técnica e operacional, mantendo quadro de equipe técnica 
da proteção social básica do SUAS, em conformidade com a NOB-RH/SUAS, bem 
como cumprindo as normativas legais vigentes, possuindo: Alvará de Funcionamento, 
Licença da Vigilância Sanitária e também: 

 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO 

Estatuto Social registrado 

Oficial de Registro Civil das pessoas jurídicas 
Registrado e filmado nº 18.145 
Sendo averbação nº15 a margem do registro nº 
11.586 

Inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social 

CMAS: 012/2017 

Utilidade Pública 
Estadual:    Projeto  de   Lei nº 13.278/2008 
Municipal:   Projeto  de  Lei  nº 3011/2007 

Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros 

CLCB 126225 – Validade 23/03/2021 

Cadastro Pró-Social SEADS: 6200/2007 

Registro Conselho Municipal da 
Criança e Adolescente 

CMDCA: 76/2016 

Registro CRCE 1384/2012 

 
  

http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html
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II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA REGIÃO E DO SERVIÇO A SER 
QUALIFICADO: 
 

1. Localização 
 

Os serviços socioassistenciais tipificados são executados na Sede da Entidade, 
situada à Rua Santa, 420 – 13450-220 - Vila Pires – Santa Bárbara d´Oeste – SP e no 
Espaço Dona Rosinha Wakabara, extensão da Rede Feminina de Combate ao 
Câncer, situado à Rua Pedro Álvares Cabral, 346 – 13451-052 - Vila Santa Teresinha 
-  Santa Bárbara d´Oeste – SP. De segunda-feira à sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 

 
2. Caracterização das vulnerabilidades sociais do território, considerando o 

público a ser atendido e a realidade a ser transformada. 
 

Santa Barbara d’Oeste é o 43º município mais populoso do Estado de São Paulo, 
pertence a Região Metropolitana de Campinas, está localizado a noroeste do Estado. 
 

Código do Município 3545803 

Gentilico barbarense 

Prefeito Denis Eduardo Andia 
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Estatísticas acima, conforme https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santa-barbara-doeste/panorama, em 08/01/2018. 

 
Nas proximidades do bairro da OSC, encontra-se: Abastecimento de água potável;  
esgoto sanitário;  acesso a internet;  fornecimento de energia elétrica; Hospital Público 
e Privado;  limpeza urbana;  entidade(s) socioassistencial(ais) privada(s),  rede de 
telefonia fixa;  rede de telefonia móvel celular;  ruas pavimentadas;  transporte público;  
Pronto Socorro Público; laboratórios médicos. 
 
Em Santa Bárbara d´Oeste não tem um Centro de Tratamento do Câncer e/ou de 
doenças graves. Os usuários, de todas as idades, são referenciados para as cidades 
que possuem um Centro, como Campinas, Sumaré, Jundiaí, Barretos, São Paulo, etc. 
Em sua grande maioria, durante a trajetória de questões de saúde, as famílias 
passam por grande dificuldade para lidar com a nova rotina social imposta pela 
doença. A precariedade das condições sociais, econômicas e culturais dos usuários e 
familiares amplia as vulnerabilidades sociais decorrentes da doença. Há a 
necessidade de construção de espaços para a participação da família, durante 
todo o processo de tratamento, onde ela possa aprender a cuidar, mas também 
ser cuidada, na perspectiva de uma assistência integral e de qualidade. Nesse 
sentido, a Rede Feminina de Combate ao Câncer apoia o Município em ações 
para a população que busquem condições de qualidade de vida como premissa 
de prevenção ou promoção da vida. 

 
Existem muitas ideias preconcebidas sobre o câncer, no sentido de considera-lo 
uma questão apenas de saúde física ou de Saúde Pública. Há lacunas de 
conhecimento em relação ao apoio social e às redes sociais necessários a  
população oncológica. Compreender o significado que o indivíduo e a família em 
situação de vulnerabilidade social atribui ao apoio social em sua vivência com o 
câncer, contribui para a elaboração de ações assertivas, de informação e de 
orientação, que estimulem o usuário e familiares a expressarem suas dificuldades, a 
vivenciarem experiências fortalecedoras que previnam situações de risco social, que 
fortaleçam os vínculos afetivos, que propiciem vivências para a construção e 
reconstrução da própria história. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santa-barbara-doeste/panorama
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Com relação ao público alvo atendido, detectamos que as principais vulnerabilidades 
sociais são: baixa renda, não tem plano de saúde, não tem casa própria, 
desempregado, arrimo de família sem condição de sustento, moram na periferia; 
apresentando isolamento familiar e/ou desprovidos de informações sobre garantia de 
direitos. 

 
Abaixo, demonstramos o diagnóstico do público alvo atendido pela OSC: Posição 
01/2018. 
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Beneficiário por BAIRRO: 

 
BOSQUE DAS ARVORES 3 

BOSQUE DAS FLORES 2 

CENTRO 15 

CHACARA RECREIO COLIBRI 1 

CHACARA RECREIO CRUZEIRO DO SUL 11 

CIDADE NOVA 6 

CIDADE NOVA II 5 

CONJUNTO HABITACIONAL 31 DE MARCO 8 

CONJUNTO HABITACIONAL ANGELO GIUBINA 4 

CONJUNTO HABITACIONAL ROBERTO 

ROMANO 18 

CONJUNTO HABITACIONAL TRABALHADORES 7 

GLEBAS CALIFORNIA 1 

JARDIM ADELIA 1 

JARDIM ALVES 1 

JARDIM AMERICA 1 

JARDIM AUGUSTO CAVALHEIRO 3 

JARDIM BATAGIN 3 

JARDIM BOA ESPERANCA 1 

JARDIM CANDIDO BERTINI 1 

JARDIM CONCEICAO 1 

JARDIM DAS LARANJEIRAS 3 

JARDIM DAS ORQUIDEAS 9 

JARDIM DONA REGINA 2 

JARDIM DOS CEDROS 4 

JARDIM ESMERALDA 4 

JARDIM EUROPA 3 

JARDIM EUROPA I 10 

JARDIM EUROPA IV 1 

JARDIM GERIVA 2 

JARDIM IPIRANGA 1 

JARDIM ITAMARATY 1 

JARDIM LAUDISSI 6 

JARDIM NOVA CONQUISTA 4 

JARDIM PARAISO 4 

JARDIM PAULISTA 2 

JARDIM PAZ 1 

JARDIM PEROLA 11 

JARDIM PRIMAVERA 1 

JARDIM RESIDENCIAL MARIANA 1 

JARDIM SAN MARINO 1 

JARDIM SANS 1 

JARDIM SANTA ALICE 1 

JARDIM SANTA FE 1 

 

Beneficiário por TIPO DE CÂNCER  

 
MAMA 63 

PROSTATA 32 

INTESTINO 29 

ESOFAGO 18 

ESTOMAGO 18 

GARGANTA 18 

CEREBRO 14 

UTERO 12 

LEUCEMIA 9 

PULMAO 9 

BOCA 7 

BOCA / GARGANTA 5 

PANCREAS 5 

PELE 5 

LINFOMA 4 

LINFOMA DE HODGKIM 4 

OVARIO 4 

BEXIGA 3 

INTESTINO / FIGADO 3 

LARINGE 3 

MAMA /  OSSOS 3 

MEDULA 3 

PANCREAS/ESTOMAGO/ESOFAGO 3 

PROSTATA E OSSOS 3 

RETO 3 

TALASSEMIA 3 

COLUNA CERVICAL 2 

FIGADO 2 

GARGANTA/ESOFAGO/PULMAO 2 

MAMA / METASTASE COLUNA 2 

OMBRO 2 

PULMAO / CEREBRO 2 

PULMAO / OSSOS 2 

ROSTO 2 

TIREOIDE 2 

ANEMIA  FALCIFORME 1 

AXILA 1 

BACIA 1 

BOCA / PESCOCO 1 

BOCA/CEREBRO/PULMAO/FIGADO 1 

CARCINOMA ESPINOCELULAR / LABIO 1 

COLON E LINFONODOS 1 

COLON E RETO 1 
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JARDIM SANTA RITA DE CASSIA 10 

JARDIM SANTO ANTONIO 5 

JARDIM SAO FERNANDO 4 

JARDIM SAO FRANCISCO 14 

JARDIM SAO LUIZ 1 

JARDIM SARTORI 1 

JARDIM SOUZA QUEIROZ 2 

JARDIM VILA RICA 2 

JARDIM VISTA ALEGRE 14 

JSFRANCISCO 1 

LOTEAMENTO COLINA SANTA BARBARA 1 

LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2 

LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL 14 

PARQUE ELDORADO 3 

PARQUE FREZARIN 4 

PARQUE LIBERDADE 1 

PARQUE OLARIA 6 

PARQUE PLANALTO 5 

PARQUE RESIDENCIAL DO LAGO 5 

PARQUE RESIDENCIAL SANTA INES 1 

PARQUE RESIDENCIAL ZABANI 8 

PLANALTO DO SOL 1 

PLANALTO DO SOL II 1 

RESIDENCIAL FURLAN 9 

RESIDENCIAL PARQUE ROCHELE II 2 

RESIDENCIAL SAO JOAQUIM 16 

RESIDENCIAL SAO JOAQUIM II 1 

SANTA FE 1 

USINA CILLOS 2 

VILA BOLDRIN 1 

VILA BRASIL 10 

VILA BREDA 1 

VILA DIVA 1 

VILA FERRAREZI 1 

VILA GODOY 1 

VILA GREGO 3 

VILA GREGO II 1 

VILA LINOPOLIS 7 

VILA MAC KNIGHT 1 

VILA MARIA 1 

VILA MOLLON IV 13 

VILA PIRES 1 

VILA SANTANA 1 

VILA SIQUEIRA CAMPOS 7 

VISTA ALEGRE 2 
 

COLUNA E BACIA 1 

ESTOMAGO / MAMA / LINFOMA 1 

ESTOMAGO E PANCREAS 1 

FACE E COSTA 1 

FARINGE 1 

FIGADO /INTESTINO/PUMAO 1 

FIGADO E INTESTINO 1 

FIGADO/HIV 1 

GARGANTA / BOCA 1 

GARGANTA / CEREBRO 1 

GARGANTA / LINGUA 1 

GARGANTA / PULMAO 1 

GARGANTA/PULMAO/ COLUNA 1 

INSTESTINO/PANCREAS 1 

INTESTINO / HIV 1 

INTESTINO E VERTEBRA C5/7 1 

INTESTINO METASTÀTICO 1 

LARINGE/ GARGANTA 1 

LINFOMA  NAO HODGKIN 1 

LINFOMA CERVICAL 1 

LINGUA 1 

LINGUA/GARGANTA 1 

MAMA / METASTASE FIGADO/OSSOS 1 

MEDULA /TORAX/PERNA 1 

MELANOMA  1 

MIELOMA MULTIPLO 1 

OSSIO - QUADRIL 1 

OVARIO E INTESTINO 1 

PANCREAS+METASTASE 1 

PERITONEO 1 

PLEURA 1 

PLEURA/ PULMAO 1 

PROSTATA 1 

PROSTATA / AVC 1 

PROSTATA / INTESTINO / OSSOS E RETO 1 

PROSTATA / BEXIGA 1 

PROSTATA / MIELOMA MULTIPLO 1 

PROSTATA / OSSO 1 

PULMAO / FIGADO / GARGANTA 1 

PULMAO / PELVE 1 

PULMAO / RIM 1 

RETO /  INTESTINO 1 

RIM 1 

TESTICULO 1 

TESTICULO / PULMAO / PESCOCO / ESTOMAGO 1 

UTERO/ INTESTINO 1 

UTERO/ENDOMETRIO/ESTOMAGO 1 
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Beneficiário por Renda Familiar 
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3. Descrição do serviço/projeto, em conformidade com a Tipificação Nacional de 
Serviços Sociaossistenciais ou normativa específica do projeto 

 

- Nome do Serviço Socioassistencial Tipificado: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

- Descrição Geral: “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. Organiza-se de 
modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença 
e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com 
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 
vulnerabilidade social. Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a 
heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com 
deficiência, etnia, raça entre outros. Possui articulação com o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família - PAIF, de modo a promover o atendimento das 
famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da 
política de assistência social”. (Fonte: Resolução CNAS nº 109/2009). 
 
- Descrição Específica Para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos: “Tem por 

foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e 
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. 
As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 
como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 
Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou 
submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências 
de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de 
risco social.” (Fonte: Resolução CNAS nº 109/2009.  
 
- Descrição Específica Para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos: “Tem por 

foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno 
ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento 
de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma 
formação geral para o mundo do trabalho. As atividades devem abordar as questões 
relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de novos conhecimentos 
e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem. 
As atividades também devem desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade 
comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha 
profissional, bem como realizar ações com foco na convivência social por meio da 
arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar a pluralidade e a 
singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; 
sensibilizar para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu 
meio social; criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e 
as diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de 
mundo de jovens no espaço público.” (Fonte: Resolução CNAS nº 109/2009). 
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4. Detalhamento do serviço 

 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Para Crianças e 

Adolescentes de até 6 a 15 anos 

a) Usuários: “Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, em especial: Crianças 

encaminhadas pelos serviços da proteção social especial reconduzidas ao convívio 

familiar após medida protetiva de acolhimento;  Crianças e adolescentes com 

deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; Crianças e adolescentes 

cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; Crianças e 

adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com 

dificuldades para manter. (Fonte: Resolução CNAS nº 109/2009).  

b) Faixa Etária:  de 6 a 15 anos 

c) Período de Funcionamento: “Para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos: 
Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, em turnos diários de até 4 
(quatro) horas. No caso de crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil o 
serviço socioeducativo é, obrigatoriamente, de 3 (três) horas diárias e constitui 
condicionalidade para a transferência de renda às famílias. (Fonte: Resolução CNAS 
nº 13/2014). Atualmente a OSC atende esses usuários de 2ª a 6ª feira, das 8hs00 às 

11hs30 (manhã) e das 13hs30 às 15hs30 (tarde). 

d) Capacidade de atendimento de acordo com espaço físico e recursos 
humanos para atendimento considerando o objeto: Crianças e Adolescentes de 6 
a 15 anos: 30 vagas 

e) Previsão de Pessoas atendidas: 26 usuários/familiares ao mês. 

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Para Adolescentes e 

Jovens de 15 a 17 anos 

a) Usuários:  “Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos, em especial:  Adolescentes e 

Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda; Adolescentes e Jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou 

em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme 

disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente; Adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos de medida de 

proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescentes (ECA); Adolescentes e Jovens  egressos ou vinculados a 

programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; Adolescentes e 

Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda; 

Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC; Jovens fora da escola.” 

(Fonte: Resolução CNAS nº  109/2009). Para além da tipificação nacional, a OSC 

também atende adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, portadores de patologias 

oncológicas. 
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b) Faixa Etária:  de 15 a 17 anos 

c) Período de Funcionamento: “Para jovens de 15 a 17 anos: Atividades em dias 
úteis, feriados ou finais de semana, em turnos de até 3 (três) horas, conforme 
regulamentação de serviços específicos.” (Fonte: Retificação publicada na Resolução 
CNAS nº 13/2014). Atualmente a OSC atende esses usuários de 2ª a 6ª feira, das 

08h00 às 17h00. 

d) Capacidade de atendimento de acordo com espaço físico e recursos 
humanos para atendimento considerando o objeto:  Adolescentes e Jovens de 15 

a 17 anos:  10 vagas 

e) Previsão de Pessoas atendidas: 3 usuários/familiares ao mês 

 
III – PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS 

 
Baseado no que tangem as proteções afiançadas na Política Nacional de Assistência 
Social, este plano será executado pelos Serviços mencionados acima e os Programas e 
Projetos Institucionais, descritos abaixo: 
 

PROGRAMA PROMOVENDO A VIDA  

 
O Programa Promovendo a Vida tem como objetivo desenvolver e implementar projetos 

destinadas ao atendimento das necessidades básicas de usuários, homens e mulheres, 
infanto-juvenis, adultos e idosos, priorizando os  em vulnerabilidade social, risco social  
e/ou oncológicos, por meio de ações socioeducativas e de promoção a saúde, que 
visem  a concretização da proteção social e a promoção da autonomia, da satisfação, 
segurança, participação da vida comunitária e da qualidade de vida dos participantes, 
incluindo seus familiares. Os Projetos são: 
 
- Projeto Ser Cidadão; 
- Projeto NutriAção; 
- Projeto Arte e Vida; 
- Projeto Educar para o Futuro. 
 
 

PROGRAMA  PROMOÇÃO DE DEFESA 

 
O Programa Promovendo a Defesa tem como objetivo desenvolver e implementar 

projetos destinadas a disseminação de informações relevantes a cerca da prevenção ao 
câncer e da garantia de direitos de usuários oncológicos, através de ações  de 
mobilização e de defesa de direitos. 
 
Os Projetos desenvolvidos pelo Programa Promoção de Defesa, que executam serviços 
socioassistenciais não tipificados, são objetivados pelo Serviço de: PROMOÇÃO DE 
DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS e são eles: 

 
- Projeto Mobilizar para Construir; 
- Projeto Advocacy; 
- Projeto Voluntário Transformador. 
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PROJETO SER CIDADÃO 
 

..“Só conhecemos a dimensão de nossos direitos, quando temos plena convicção de nossos deveres”. 

(Serviço Social e Cidadania) 
 

Justificativa  
 

Neste projeto configuram-se atividades com a participação da equipe interdisciplinar, 
baseadas em procedimentos humanizados, com o intuito comum de proteger e promover 
os beneficiários e seus familiares. Contemplam-se ações de garantia de direitos quanto a 
acesso ao diagnóstico e tratamento oncológico, tais como orientação e encaminhamento à 
Rede de Serviços Públicos ou Privados, apoio emocional, apoio de enfermagem, 
transporte de infanto-juvenis aos centros de tratamento, fornecimento de medicamentos e 
suplementos alimentares, fornecimento de cestas básicas, roupas, materiais de higiene e 
hospitalares. Os benefícios são concedidos enquanto não se viabilizam pelos autores 
públicos de direito, para que a oferta interna possa absorver a demanda externa. 

 
Objetivo Geral  
 

Promover a autonomia e respeito dos beneficiários em situação de risco social e/ou 
expostos às situações de vulnerabilidade física, emocional e social, de modo a 
desenvolver um espaço de orientação e apoio, como forma de potencializar sua 
autonomia, satisfação e segurança.  

 
Objetivos Específicos e Atividades: 

 

 
Objetivos 

 
Atividades 
 

Realizar atendimentos diversificados junto 
aos beneficiários e familiares, de acordo 
com as necessidades apresentadas. 
 

Acolhida, Triagem, Escuta Cadastro, 
Entrevista social, Visita Domiciliar, 
Analise sócio econômico.  

Garantir o acesso ao conhecimento dos 
direitos sociais e de órgãos de defesa. 

Encaminhamento para equipe 
interdisciplinar interna e/ou rede de 
serviço externo; Orientações diversas, 
referentes a defesas de Direitos Sociais; 
Auxílio na viabilização de direitos. 

Orientar e fazer encaminhamentos para 
benefícios sócio assistenciais, concedidos 
por órgãos atuantes na comunidade. 
 

Encaminhamento para a Rede de 
Serviços oferecidos pelo Município 

Facilitar a convivência de modo a se 
adaptarem ao tratamento, com menor 
prejuízo possível ao desenvolvimento físico, 
psíquico e social. 

Concessão de benefícios:  
Transporte de Infanto-Juvenis ao Centro 
Boldrini, em Campinas; 
Fornecimento de Medicamento, 
Suplemento Alimentar; 
Fornecimento de Material hospitalar e de 
higiene; alimentação, roupas e calçados; 
Orientação de Enfermagem. 

Realizar discussões de casos, para que as 
ações estejam alinhadas a um objetivo 
comum e que permitam um atendimento 
que compreenda a situação do beneficiário, 
de forma integrada. 

Reunião de Equipe interdisciplinar 
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Oportunizar acesso de apoio emocional aos 
beneficiários em vulnerabilidade emocional, 
proporcionando suporte e intervenções 
psicoterapêuticas que ofereçam 
acolhimento, re-conhecimento de si próprio 
e de suas emoções; 

Atendimento psicológico individual 

Oportunizar acesso de apoio emocional aos 
beneficiários em situação de dificuldade de 
locomoção, em períodos de maior 
dependência; 
 

Atendimento psicológico individual 
domiciliar 
 

 
Metodologia de Execução: 

 
De segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00, em dias úteis, o atendimento realizado tem 
como base os procedimentos:  
 

 Acolhida; 

 Triagem; 

 Escuta; 

 Cadastro; 

 Visita domiciliar e/ou hospitalar; 

 Entrevista; 

 Análise socioeconômica; 

 Encaminhamento para a equipe multiprofissional da Instituição e/ou para a rede de 
serviços (de acordo com a necessidade); 

 Encaminhamento para benefícios concedidos pela Instituição como: Cesta de 
alimentos, leite, fraldas, medicamentos e suplementos que o SUS não fornece entre 
outras necessidades que a Instituição consiga auxiliar. 

 Envolvimento da família e/ou cuidador (a) na participação das Oficinas. 

 Encaminhamentos para rede de serviços oferecidos pelo Município: 
- CRAS; 
- CREAS; 
- UBS; 
- Saúde Mental; 
- Centro de referencia da Mulher; 
- Promoção Social; 
- Advogado; 
- Fisioterapia; 

 Acompanhamento individual 
 

Periodicamente são realizadas visitas domiciliares aos beneficiários cadastrados de 
acordo com as demandas apresentadas (beneficiários em cuidados paliativos recebem 
visita da equipe interdisciplinar). 
 
 
Monitoramento e Avaliação:  
 
O Monitoramento é realizado por meio dos seguintes instrumentos:  

 Prontuário do beneficiário; 

 Lista de Presença; 

 Encontros eventuais com a família, na Sede da Instituição; 

 Visitas Domiciliares; 

 Elaboração de documentos técnicos; 
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A Avaliação é realizada por meio dos seguintes instrumentos:  

 Avaliação Interdisciplinar; 

 Avaliação da qualidade do serviço; 

 Articulação no território, envolvendo as redes sociais e comunidade. 
 

Através destes instrumentos e pelo rol de Serviços sócioassistenciais, realizados na 
Instituição, pode-se levantar os resultados positivos demonstrados, bem como as 
necessidades individuais dos participantes. 
 
Quanto à participação dos beneficiários neste processo, os mesmos participam 
manifestando suas opiniões e sugestões através de encontros mensais de grupo, 
conversas informais programadas e participação em reuniões diárias ou semanais, onde 
podem expressar suas dúvidas, críticas, elogios e sugestões. 
 
Toda forma de registro de dados, relevantes aos serviços, beneficiários, famílias e 
voluntários, é feita pela equipe interdisciplinar em Sistema Integrado de computador, onde 
as consolidações das informações constituem os resultados dos atendimentos.  

 
Público Alvo: 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, familiares; 
Homens e Mulheres. 

 
Capacidade Media de Atendimento (média anual): 

5000 atendimentos para até 300 beneficiários. 
 
Recurso Financeiro utilizado: posição JAN/2018 

Próprio, Instituto Ronald McDonald. (financiamento do Serviço Social para apoio à criança 
e adolescente) 

 
Recursos Humanos Envolvidos  

Assistente Social; 
Advogado; 
Coordenador de Projetos; 
Fisioterapeuta, 
Motorista; 
Nutricionista; 
Pedagoga; 
Psicóloga; 
Serviços gerais; 
Técnica Enfermagem. 

 
Abrangência Territorial: 
Município de Santa Bárbara d´Oeste. 
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PROJETO ARTE E VIDA EM FAMILIA 
 

..”A criatividade é necessária como um modo de viver”. 

(Fayga Ostrower) 

Justificativa 

 
As oficinas criam um espaço descontraído que facilita o processo de individualização de 
cada participante, trazendo, por meio de técnicas expressivas, imagens simbólicas à 
consciência, que vão ganhando significado. Assim, tem-se acesso ao mundo interno, com 
seus sentimentos, conflitos e fantasias, podendo aliviar o stress, desenvolver uma maior 
integração social, concentração e percepção dos limites e habilidades individuais e por 
consequência disso, há uma elevação da autoestima positiva, dignidade, cooperação e 
respeito mútuo. Desse modo, quem participa de oficinas têm a possibilidade de ampliar o 
conhecimento de si e do mundo que o cerca. 
 
Estar promovendo a criatividade é um trabalho que enriquece, promove o 
autoconhecimento, é preventivo e induz a uma melhora na qualidade de vida do 
participante.   
 
As Oficinas realizadas na Instituição são também uma ferramenta para complementar o 
atendimento terapêutico realizado.  
 
Objetivo Geral 

 

Oferecer acolhimento aos beneficiários, cuidadores, familiares, voluntários e comunidade 
em geral, por meio de ações socioeducativas, com atividades de Oficinas e Passeios;  
 
Promover o desenvolvimento do protagonismo, da promoção à saúde, da convivência e 
do fortalecimento dos vínculos. 
 
Promover a interação entre as famílias, possibilitando espaço social de exercício de 
vivência coletiva no sentido de fortalecer seus vínculos, na perspectiva de torná-los 
sujeitos do protagonismo. 
 

Promover Capacitação Técnica, como ferramenta de formação profissional para o mundo 
do trabalho, que proporcionam aos participantes a oportunidade de obter conhecimentos 
específicos, habilidades e novas atitudes no cotidiano, o que promove a melhoria da 
autoestima e até mesmo melhoria na renda familiar. 
 
Objetivos Específicos e Atividades 

 

 
Objetivos 

 
Atividades 

Oferecer informações sobre direitos, qualidade de vida, focando a 
nutrição, o cuidado com as relações, o meio ambiente, a 
prevenção de doenças, sintomas e formas de tratamentos, assim 
como oferecer ferramentas de fortalecimento emocional para o 
desenvolvimento da autonomia. 

 

Oficina 
Educativa 

Oferecer atividades artesanais objetivando o aprendizado, a 
capacitação para geração de renda, a oportunidade de se criar 
novos vínculos de amizades e a troca de experiências.  

Oficina de 
Artesanato 

Oferecer a convivência, desfrutando de momentos agradáveis e 
de bem estar. 

Oficina Lúdica e 
Oficina de Dança 
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Contribui na melhora da autoestima, no funcionamento dos 
órgãos, no fortalecimento das articulações motoras, além de 
contribuir para o processo de bem estar pessoal e emocional, 
com a interação, socialização e descontração dos participantes. 

Oficina de Arte 
e Terapia e 
Oficina de 

Danças 

Promover o cultivo da terra, em pequenos espaços, com baixo 
custo e reaproveitamento de materiais recicláveis, de forma a 
engajar pessoas que tencionem obter saúde, sustentabilidade; 
preservar o meio ambiente. 

Oficina 
Educativa  e 
Artesanato  

Oferecer Capacitação Técnica, como forma de geração de renda. Oficina de 
Capacitação 

Técnica 

 
Metodologia de Execução: 

 
Oficina Educativa: 

- Reunião mensal em Grupos, com temas inerentes às necessidades apontadas pelos 
beneficiários ou a critério da Instituição, sempre com foco na qualidade de vida. 
 
Oficina de Artesanato: 

- De segundas às sextas-feiras, das 13h00 às 16h00. 
- As técnicas desenvolvidas podem ser alteradas de acordo com o desejo e habilidade dos 
beneficiários. Sendo as mais aplicadas: crochê, patchwork, bordados em geral, fuxico, 
madeira, papel; 
  
Oficina Lúdica: 

- As terças e quartas-feiras, das 08h00 à 11h00 e das 13h00 às 16h00; em dias úteis. 
- As técnicas desenvolvidas podem ser alteradas de acordo com o desejo e habilidade dos 
beneficiários, ex: Assuntos culinários, estética, beleza e atividades vinculadas ao cultivo 
da terra. 
. 
Oficina Arte e Terapia: 

-  As terças-feiras, das 13h00 à 16h00; em dias úteis; 
- Arte e Terapia através da música e da dança. Dança em Roda; Dança do Ventre; 
Zumba. 
 
Oficina Capacitação Técnica: 
-  De segunda à quinta, das 08h00 à 10h00 e das 13h00 à 16h00; em dias úteis; 
- As Capacitações são alteradas de acordo com o desejo e habilidade dos beneficiários, 
procura da comunidade e tendência de mercado. Ex: Aula de Inglês, Manicure, Design de 
Sobrancelha, Inclusão Digital, Elétrica, Pintura, dentre outras. 
 

Os participantes das Oficinas são convidados a: 
- Visitarem Feira de Artesanato; 
- Realizarem Bazar beneficente, duas vezes ao ano; 
- Exporem os artigos confeccionados em eventos na comunidade; 
- Participarem de eventos festivos, de acordo com o cronograma de eventos da 
Instituição. 
 
Os participantes das Oficinas: 
- Recebem mimos feitos nas oficinas ou doados por apoiadores externos; 
- Participam da Festa de Encerramento do semestre ou da Oficina se esta for de curta 
duração; 
- Recebem certificado de participação; 
- São sempre convidados a participarem das demais Oficinas 
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Monitoramento e Avaliação:  
 
O Monitoramento é realizado por meio dos seguintes instrumentos:  
 
Quando voluntário e/ou família e/ou cuidador: 

 Ficha Cadastral de Voluntário; 

 Termo de Voluntariado; 

 Livro de Voluntariado. 
 

Quando beneficiário: 

 Prontuário do beneficiário; 

 Registro de Atendimento; 

 Lista de Presença; 

 Encontros eventuais com a família, na Sede da Instituição; 

 Elaboração de documentos técnicos; 
 

A Avaliação é realizada por meio dos seguintes instrumentos:  

 Avaliação Interdisciplinar; 

 Avaliação da qualidade do serviço; 

 Avaliação Institucional. 
 

Quanto à participação dos beneficiários neste processo, os mesmos participam 
manifestando suas opiniões e sugestões através de encontros mensais de grupo, 
conversas informais programadas e participação em reuniões semanais, onde podem 
expressar suas dúvidas, críticas, elogios e sugestões. 
 
Público Alvo: 

Beneficiários acima de 13 anos e seus familiares; voluntários. 
 
Capacidade de Atendimento (média anual): 
200 Oficinas de até 15 participantes em cada oficina. 
 
Recurso Financeiro utilizado: . (posição JAN/2018) 
Próprio, Instituto Ronald McDonald. (financiamento do Serviço Social para as Oficinas de 
Capacitação para crianças e adolescentes e seus familiares). 
 
Recursos Humanos Envolvidos: 
Assistente Social; 
Terapeuta Ocupacional; 
Psicóloga; 
Monitora; 
Motorista; 
Professora de Dança; 
Captador de Recurso; 
Coordenador de Projetos. 
 
Abrangência Territorial: 
Município de Santa Bárbara d´Oeste. 
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PROJETO NUTRIAÇÃO 
 

.. “Não existe começo ou fim, somente o ato de fazer”.  
 (Sócrates)   

Justificativa 
 
A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas, seja para obter um 
estilo de vida saudável, seja para melhorar a saúde ou, simplesmente, satisfazer uma 
necessidade fisiológica. Contudo, uma nutrição adequada se preocupa com algumas 
questões importantes: o que, quando, quanto e como consumir os alimentos.  
 

Uma nutrição adequada é capaz de diminuir o estresse, ansiedade e  a irritabilidade, 

além de facilitar o controle de peso e do humor. Auxilia também no combate a diversas 

doenças, torna seu tratamento mais eficaz e favorece o beneficiário com uma 

recuperação mais rápida. Igualmente, pode promover melhora no rendimento escolar, 

potencializar o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças e adolescentes, contribuir 

para lidar com as alterações naturais do envelhecimento. Alimentação saudável promove 

saúde e bem-estar em qualquer estágio de vida. 

 

O Câncer aumenta o consumo de energia pelo corpo e a alimentação deve ser reforçada. 

A maioria das pessoas não consegue se alimentar bem durante a jornada da doença e, 

neste momento, a importância do Estado Nutricional é grande e determinante para o 

sucesso do tratamento.  
 

Objetivo Geral 

 

Prover o beneficiário de informação nutricional adequada para sua mudança de hábito 

alimentar, tanto para a prevenção como para o tratamento de doenças, com ênfase nas 

oncológicas. 

 

Contribuir na dispensação da suplementação individualizada, permitindo ao beneficiário 

cumprir com a sua agenda de tratamento, sem interrupção na terapia imposta, seja ela 

quimioterapia, radioterapia ou cirúrgica. 

 
 

 Objetivos Específicos e Atividades: 
 

Objetivos específicos 
 

Atividades 
 

Atender os beneficiários em vulnerabilidade 
nutricional, proporcionando e intervenções 
nutricionais. 

Triagem; 
Atendimento nutricional na Sede; 
Orientação e acompanhamento  

Oportunizar acesso nutricional aos 
beneficiários em situação de dificuldade de 
locomoção, em períodos de maior 
dependência. 

Triagem; 
Atendimento nutricional Domiciliar; 
Orientação e acompanhamento 

Intervir na conscientização familiar acerca 
das necessidades do beneficiário em 
situação de vulnerabilidade nutricional. 

Oficina Educativa.  
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Metodologia de Execução: 

 
Para Acompanhamento Nutricional – Profissional Nutricionista: 
De quinta-feira, das 08h00 às 12h00, o atendimento realizado tem como base os 
procedimentos:  
- Triagem pela Assistente Social; 
- Encaminhamento para a Equipe Interdisciplinar, no caso, para a Nutricionista e Técnica 
em Enfermagem; 
- Atendimento individual semanal, na Sede; 
- Visita domiciliar semanal; 
- Adequação de cardápio; 
- Fornecimento de Suplemento Alimentar; 
- Fornecimento de produtos de cesta básica; 
- Orientação familiar; 
- Capacitação do beneficiário, 
- Capacitação do cuidador e família, 
- Acompanhamento. 
 
Oficinas Educativas: 

- Encontro mensal; 

- Orientar sobre alimentação saudável; 

- Discutir temas que abordem e envolvem todas as técnicas dietéticas que possam 

suavizar a passagem do tratamento sem interromper; 

- Treinar e capacitar cuidadores, familiares, buscando multiplicar conhecimentos. 

 

Para Orientação e Encaminhamento – Profissional Técnica em Enfermagem: 

De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00. 

- Atendimento individualizado; 

- Atendimento na Sede; 

- Atendimento Domiciliar. 
 
Monitoramento e Avaliação:  
 
O Monitoramento é realizado por meio dos seguintes instrumentos:  

 Prontuário do beneficiário; 

 Registro de Atendimento; 

 Lista de Presença; 

 Encontros eventuais com a família, na Sede da Instituição; 

 Elaboração de documentos técnicos. 
 

A Avaliação é realizada por meio dos seguintes instrumentos:  

 Avaliação Interdisciplinar; 

 Avaliação da qualidade do serviço; 

 Avaliação Institucional; 

 Reunião com Equipe Interdisciplinar. 
 

Público Alvo: 

Beneficiários: crianças, jovens, adultos e idosos e seus familiares; voluntários. 
 
Capacidade de Atendimento (média anual): 

550 atendimentos individuais na Sede e 250 domiciliares. 
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Recurso Financeiro utilizado: . (posição JAN/2018) 
Próprio, Instituto Ronald McDonald. (financiamento do Serviço Nutricional para Crianças e 
Adolescentes e seus familiares) 
 
Recursos Humanos Envolvidos: 

Assistente Social; 
Nutricionista; 
Técnica em Enfermagem; 
Fisioterapeuta; 
Motorista; 
Captador de Recurso; 
Coordenador de Projetos. 
 
Abrangência Territorial: 
Município de Santa Bárbara d´Oeste. 
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PROJETO EDUCAR PARA O FUTURO 
 
...“O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos 

ser”.  (Mário Quintana) 
 

Justificativa  

 
A finalidade principal do projeto é promover o processo de formação e desenvolvimento 
de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, risco social e/ou 
oncológicos, através de ações socioeducativas, de caráter preventivo, protetivo e proativo, 
que estimulem a potencialidade dos usuários, o fortalecimento de vínculos, objetivando 
formarem cidadãos construtores, ativos da sociedade, que exerçam a sua cidadania. 
 
Para os beneficiários infanto-juvenis, acometidos por doenças graves, o diagnóstico e o 
enfrentamento de doença são momentos difíceis para a família e o beneficiário se depara 
com questões difíceis de lidar, como a mudança de rotina e a ausência escolar durante o 
tratamento.  Sendo direito desse público a interação em espaços de convivência e 
aprendizado, o acesso à educação, cultura e a socialização saudável, durante o período 
de convalescença, o Projeto contribui, sobremaneira, para promovê-lo ao enfrentamento 
de situações desafiadoras, protegê-lo de situações de afastamento e abandono social e 
do desenvolvimento de dependências. 
 
As ações deste projeto não têm a finalidade de suporte didático/pedagógico de ensino 
formal, formação profissional, técnica e tecnológica, geração de renda, inclusão produtiva, 
formação de cooperativas/associações, todavia, proporciona a reintegração dos usuários 
ao sistema educacional, oferece condições necessárias para que o usuário mantenha o 
interesse pelo estudo, para não comprometer seu crescimento intelectual e cognitivo 
 
Objetivo Geral  
 

Oferecer acolhimento aos beneficiários, infanto-juvenis, através de ações socioeducativas 
com atividades pedagógicas; promover a saúde e o bem estar, oferecendo um espaço 
aliado à escola que contribua, com técnicas lúdicas, para a formação de amplo conceito 
de mundo, onde a afetividade é acolhida, a criatividade estimulada e os direitos 
respeitados durante a jornada de reabilitação física, psíquica e moral. 
 
Objetivos Específicos e Atividades: 
 
Para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos. 

Objetivos Atividades 

 
Fortalecimento de Vínculos 
 

-Oficinas Educativas: Orientar pais e 
responsáveis, conforme necessidade. 
-Oficinas Ludicas (brincadeiras) que envolva a 
criança/adolescente e a família. 
-Atividades sobre Valores Humanos e éticos, 
para serem realizadas com a família e que 
posteriormente serão abordados pela 
pedagoga no horário das Oficinas Lúdicas. 

Fortalecer aspectos emocionais e a 
descoberta de potencialidades para o  
desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo 

-Lúdico: Jogos, Atividades e Brincadeiras em 
grupo. 
-Brincar de faz-de-conta. 
-Oficinas de leitura 
-Contação de histórias e teatro de fantoches 
-Cidadania e Valores 
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-Atividades Lógico Matemáticas 
-Trabalhos Manuais 
-Musicalidade  
-Datas Comemorativas 
-Estudo do corpo Humano 
-Confecção de desenhos e máscaras 
-Acesso ao Mundo virtual através de 
computadores e tabletes.  

 
    Para Adolescentes de 15 a 17 anos. 

 

Objetivos Atividades 

 
Possibilitar o Empoderamento e 
Formação geral sobre o Mundo do 
Trabalho 
 

-Realizar debates sobre temas atuais 
-Proporcionar a realização de pesquisas 
sobre o mercado de trabalho, faculdades e 
opções de profissões.  
-Aplicar dinâmicas que estimulem a 
socialização, criatividade, o espirito esportivo 
e o trabalho em equipe. 

 

Para todas as idades: 

Objetivos Atividades 

 
 
Estimular a Socialização e a 
Convivência grupal 
 

Realização de: 
-Passeios de Lazer; 
-Passeios de Cultura; 
-Eventos comemorativos; 
-Encontros com pais e responsáveis 
(Integração Família) 

 
Despertar a valorização da qualidade 
de vida 
 

Adquirir conhecimentos sobre:  
-Padrão de alimentação; 
-Validação pessoal; 
-Incentivo a prática de exercícios físicos. 

 
Favorecer a reinserção escolar, após 
hospitalização, ou recuperação, 
prevenindo a evasão escolar. 
 

 
- Articulação entre escola e hospital; 
- Visitas na escola e /ou hospital; 
- Reuniões com a família (Responsáveis). 

 
Metodologia de Execução 
 
- As quintas-feiras, das 13h00 às 17h00 e às sextas-feiras, das 08h00 à 12h00, em dias 
úteis, segundo Planejamento Semestral das Atividades a serem desenvolvidas. Passeios e 
eventos externos podem acontecer em finais de semana ou feriado. 
  
Monitoramento e Avaliação:  
 
O Monitoramento é realizado por meio dos seguintes instrumentos:  

 Prontuário do beneficiário; 

 Acompanhamento do Plano Pedagógico de Atividades; 

 Registro de Atendimento; 

 Lista de Presença; 

 Encontros eventuais com a família, na Sede da Instituição; 

 Elaboração de documentos técnicos. 
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A Avaliação será realizada mensalmente, para avaliação da eficácia, da efetividade, do 

impacto e da sustentabilidade das mudanças desejadas pelo projeto, em formato de 
reunião com o responsável e coordenador do projeto, pedagogo e/ou em espaço de 
participação do usuário, sozinho ou em grupo, com ou sem seus familiares, conforme 
andamento. Os seguintes instrumentos deverão ser utilizados: 

 Avaliação da qualidade do serviço; 

 Avaliação Institucional. 
 
Público Alvo: 

Crianças, adolescentes e jovens. 
  
Capacidade de Atendimento (média anual): 
450 atendimentos, para 40 beneficiários. 
 
Recurso Financeiro utilizado: Posição Jan/2018 

Próprio (90%), Instituto Ronald McDonald (30%, financiamento do Serviço Pedagógico). 
 
Recursos Humanos Envolvidos:  

Assistente Social; 
Pedagoga; 
Psicopedagoga; 
Monitora; 
Motorista; 
Captador de Recurso; 
Coordenador de Projetos. 
 
Abrangência Territorial: 
Município de Santa Bárbara d´Oeste. 
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PROJETO MOBILIZAR PARA CONSTRUIR 

 
...”Sem cultura não somos nada, com cultura somos cidadãos”. 

(Anônimo) 
Justificativa  
 

Exemplos do cotidiano demonstram que a falta de informação colabora, em muito, no 
impedimento do acesso aos meios de proteção e promoção à vida. Para que os indivíduos 
busquem seus direitos precisam ser informados!  
 
Objetivo Geral 
 

Estimular a participação conjunta da comunidade, empresas, escolas, igrejas, governos e 
organizações sociais para a prevenção ao câncer, focando temas a respeito de qualidade 
e estilo de vida e de garantia de direitos. 
 
Objetivos Específicos e Atividades 
 

Objetivos específicos 
 

Atividades 
 

Fortalecer a sociabilidade, a participação 
social e o desenvolvimento comunitário. 

Campanha e Mobilização  

 
 
 
Implementar mobilizações contínuas que 
visam informar toda a população a 
respeito de garantia de direitos e 
qualidade de vida para a conquista de 
bem estar, saúde e fortalecimento da 
vida. 
 

Palestras técnicas sobre Prevenção ao 
Câncer; 
 
Palestras de Coach, para empoderamento 
emocional; 
 
Caminhada de conscientização; 
 
Panfletagem;  
 
Publicação de Artigos em jornais, revistas e 
mídias sociais; 
 
Participação em Ações Comunitárias; 
 
Participação em Conferências Municipais e 
Estaduais. 
 
Participação em Congressos 
 

 
 

Metodologia de Execução: 

De segunda-feira a domingo, das 08h00 às 20h00, conforme calendário de evento 
Institucional, municipal, de empresas e universidades parcerias, por meio de:  
 

 Participação em Congresso de Oncologia; 

 Distribuição de cartilhas e/ou panfletos; 

 Publicação de artigos em jornais, revistas e mídias sociais; 

 Interação com gestores públicos, da área de promoção social, saúde e educação; 
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 Participação em assentos efetivos em Conselhos Municipais; 

 Acompanhamento de sessões da Câmara e do Congresso Nacional; 

 Palestras em Empresas, Pastorais, Grupos Sociais, Escolas; 

 Mobilização através de mídias sociais, imprensas de todos os tipos; 

  Envolver universidades. 
 
Monitoramento e Avaliação:  
 
O Monitoramento é realizado por meio dos seguintes instrumentos:  

 Lista de Presença; 

 Elaboração de documentos técnicos; 

 Artigos em Jornais e Revistas. 
 

O Avaliação, quando possível, será feita  por meio dos seguintes instrumentos:  

 Avaliação da qualidade do serviço; 

 Avaliação Institucional. 
 
Público Alvo: 

 Famílias; 

 Escolas: diretores, professores, coordenadores, demais profissionais; 

 Empresas: dirigentes e colaboradores; 

 Igrejas: principalmente pastorais da criança, saúde e social; 

 Conselhos Municipais; 

 Comunidades. 
 

Capacidade de participantes (média anual): 
10.000 participantes (de forma direta) 

  
Recurso Financeiro:  
Próprio, doadores pessoa jurídica. 
 
Recursos Humanos Envolvidos: 
Captador de Recurso; 
Estrutura Administrativa; 
Palestrantes; 
Voluntários; 
Coordenador de Projetos. 

 
Abrangência Territorial:   
Município de Santa Bárbara d´Oeste e Região. 
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PROJETO ADVOCACY 

 
..“A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está 
marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa 

posição de inferioridade dentro do grupo social”. 

 
(DALLARI, Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14) 

 
Justificativa  
 
A Rede Feminina de Combate ao Câncer desenvolve ou participa de ações que objetivam 
provocar mudanças na sociedade a partir de políticas públicas nas áreas da assistência 
social, saúde, direitos humanos, crianças e adolescentes, educação, sempre com foco a 
garantia de direitos. 

 
 
Objetivo Geral 
 

Expressar apoio às causas sociais, participando de espaços de discussões e de 
deliberações na esfera pública, em especial de assuntos relacionados a oncologia, e 
influenciar em políticas públicas. 

 
Metodologia de Execução: 
 

De segunda-feira a domingo, das 08h00 às 20h00, conforme calendário de evento 
Institucional, municipal, de empresas e universidades parcerias, por meio de: 

 Participação em Congressos de Oncologia; 

 Publicação de artigos em jornais, revistas e mídias sociais; 

 Interação com gestores públicos, da área de promoção social, saúde e educação; 

 Participação em assentos efetivos em Conselhos Municipais; 

 Acompanhamento de sessões da Câmara e do Congresso Nacional; 
 

Monitoramento e Avaliação:  
 
O Monitoramento é realizado por meio dos seguintes instrumentos:  
 

 Lista de Presença; 

 Elaboração de documentos técnicos; 

 Artigos em Jornais e Revistas. 
 

O Avaliação, quando possível, será feita  por meio dos seguintes instrumentos:  

 

 Avaliação da qualidade do serviço; 

 Avaliação Institucional. 
 
Público Alvo: 

 Conselhos Municipais; 

 Atores de Órgãos Públicos; 

 Comunidades. 
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Capacidade de participantes (média anual): 

5.000 participantes, aproximadamente. 
 
Recurso Financeiro: 

Próprio, doações pessoas jurídicas. 
 
Recursos Humanos Envolvidos: 

Diretoria; 
Superintendência Administração Geral; 
Voluntários; 
Coordenador de Projetos. 

 
Abrangência Territorial: 

Municipal, Estadual e Federal. 
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PROJETO VOLUNTÁRIO TRANSFORMADOR 

 
..”Não é possível imaginar um país justo, que consiga alcançar a condição de desenvolvido 

no sentido mais amplo do termo,  
sem a cultura do voluntariado. Nenhum governo em qualquer lugar do mundo consegue 

resolver sozinho todos os  
problemas. Por maior que seja a soma dos impostos, a sofisticação da máquina pública ou a 

eficiência dos servidores,  
a complexidade dos problemas exige mobilização da sociedade e a organização de frentes 

de trabalho voluntário” 
 

(André Trigueiro) 

Justificativa: 
 

A Instituição depende do trabalho voluntário para o êxito dos seus objetivos. Nos tempos 
modernos o trabalho voluntário tem ficado mais distante das novas gerações de 
brasileiros e não é diferente em Santa Bárbara d´Oeste. Promover a capacitação para o 
trabalho voluntário torna-se, também, um compromisso com a ética de formar cidadãos 
para a prática do bem.  
 
Objetivo Geral  

 
Construir a cultura do voluntariado, como expressão de uma ética de solidariedade e 
responsabilidade social.  

  
Objetivos Específicos e Atividades 
 

Objetivos específicos 
 

Atividades 
 

 
Identificar oportunidades criativas de  
participação solidária e estimular a 
realização de ações voluntárias que 
respondam a demandas e necessidades 
sociais apoiadas pela Instituição 

 
Realizar Congresso de Voluntariado 
Participar de Congresso de Voluntariado 
Oficinas Educativas 
Palestras sobre Prevenção e Estilo de Vida 
Publicações na Imprensa 
Participar de Ações Comunitárias 
 

 
 

Metodologia de Execução: 

 
 Congresso de Capacitação:  01 vez ao ano, no primeiro semestre. 
 Oficinas Educativas: pelo menos 2 vezes ao ano, por volta da Campanha McDia 

Feliz e Outubro Rosa. 
 Palestras: Por solicitação externa de qualquer setor da sociedade. 
 Publicação de artigos em todas as formas de imprensa: sempre que houver a     

necessidade de fazer chegar à população informação sobre prevenção ao     
câncer. 

 Manter registro em prontuário de beneficiários, das concessões de produtos 
recebidos por Companhas; 

 Manter Ficha de Voluntariado; 
 Manter Termo de Voluntariado; 
 Concessão de Certificado de Participação; 

http://g1.globo.com/natureza/blog/mundo-sustentavel/autor/andre-trigueiro/1.html
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 Envio de e-mail marketing com divulgação da Programação de Eventos da 
Instituição; 

 Enviar e-mail de Cumprimento pelo aniversário. 
 

Monitoramento e Avaliação:  
 

O Monitoramento é realizado por meio dos seguintes instrumentos:  

 

 Lista de Presença; 

 Publicação na Imprensa; 

 Uso das mídias sociais; 

 Fotos; 

 Vídeos; 

 Prestador de Contas. 

 Controle das Gratuidades recebidas e concedidas. 
 

A Avaliação é realizada por meio dos seguintes instrumentos:  

 

 Avaliação da qualidade do Congresso ou Palestra ou Oficina Educativa; 

 Avaliação Institucional; 

 Numero de posts em Mídias Sociais; 

 Controle de Estoque interno para campanhas de arrecadação de produtos; 
 

Público Alvo: 

Comunidade; Beneficiários e seus familiares; 

 

Capacidade de Atendimento (média anual): 

8.000 participantes, aproximadamente. 

 
Recurso Financeiro: 
Próprio, através de doações espontâneas. 

 
Recursos Humanos Envolvidos: 

Captador de Recurso; 
Estrutura Administrativa; 
Palestrantes; 
Voluntários; 
Coordenador de Projetos. 

  
Abrangência Territorial: 
Município de Santa Bárbara d´Oeste e Região 
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IV - MARCO SITUACIONAL INSTITUCIONAL 

 
A partir de dinâmica feita entre Equipe Técnica e Superintendência de Administração 
Geral, para identificar os efeitos que o câncer traz, foram tabulados os itens a seguir, 
que servirão, também, como referência para determinar as ações que serão 
implementadas, por meio dos Serviços ou Projetos desenvolvidos, no Plano de Ação 
2018. 
 

Efeitos Tabulados Oferta de Atendimento 

Baixa estima elevada Apoio Emocional 

Insegurança de todas as formas Apoio Emocional 

Isolamento social Apoio Emocional 

Medo da Morte Apoio Emocional 

Mudança de rotina Apoio Emocional 

Necessidade de ressignificar a vida Apoio Emocional 

Sequelas emocionais Apoio Emocional 

Negócios financeiros, imobiliários, trabalhistas pendentes Apoio Emocional - Apoio Jurídico 

Preocupação com a família, em caso de óbito Apoio Emocional - Apoio Jurídico 

Ganho de peso Apoio Nutricional 

Perda de peso Apoio Nutricional 

Afastamento Escolar Apoio Pedagógico e Emocional 

Perda Intelectual Apoio Pedagógico e Emocional 

Inversão de papeis Apoio Social  - Apoio Emocional 

Julgamento Apoio Social  - Apoio Emocional 

Negação do estado do outro Apoio Social  - Apoio Emocional 

Sensação de impotência Apoio Social  - Apoio Emocional 

Indisposição sistêmica Apoio Social  - Apoio Emocional - Apoio Enfermagem 

Privações Apoio Social  - Apoio Emocional - Apoio Enfermagem 

Dor física Apoio Social  - Apoio Enfermagem  

Sequelas físicas Apoio Social  - Apoio Enfermagem  

Perda de emprego Apoio Social  - Concessão de Benefícios - Encaminhamentos 

Vulnerabilidade financeira Apoio Social  - Concessão de Benefícios - Encaminhamentos 

Abandono Familiar Apoio Social  - Garantia de Direitos - Encaminhamentos 

Custo alto para o tratamento Apoio Social  - Garantia de Direitos - Encaminhamentos 

Demora no atendimento para o diagnóstico Apoio Social  - Garantia de Direitos - Encaminhamentos 

Demora no atendimento para o tratamento Apoio Social  - Garantia de Direitos - Encaminhamentos 

Evidência da desigualdade social Apoio Social  - Garantia de Direitos - Encaminhamentos 

Dependência física para locomoção ao atendimento Apoio Social - Apoio Sistêmico - Encaminhamentos 

Dependência para locomoção Apoio Transporte  (quando criança e adolescente) 

Falta de informação Mobilização 

Preconceito associado à morte Mobilização 

 
Após tabulação dos efeitos acima, leitura e análise das avaliações de 2017 feitas 
pelos beneficiários, fechamento dos relatórios elaborados pelas técnicas, análise da 
condição oncológica do Município, discussão entre equipe interdisciplinar e 
Superintendência de Administração Geral e concordância com a Missão Institucional, 
foram observados os seguintes Cenários e Desafios para 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Plano de Trabalho Institucional - 2018 
    Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste 
___________________________________________________________________________________________ 

36 
 

 

Projeto Ser Cidadão 

 
Apoio Social 
 
Cenário: 
- Devido à alta demanda de 2017, continua um ‘delay’ insatisfatório em relação à 
chegada do usuário na OSC até a visita domiciliar para análise socioeconômica e 
direcionamento à equipe interdisciplinar ou à Rede Publica. 
- ‘Delay’ alto em relação a revisita a beneficiários cadastrados antigos. 
-  Necessidade de apoio após óbito, principalmente quando o(a) falecido(a) exerce a 
função de protetor(a) e provedor(a) familiar. 
- Reincidência de postura inadequada de beneficiários, com relação aos 
atendimentos da OSC. 
- Inconsistências e divergências de informações entre ficha socioeconômica e sistema 
de informação, o que dificulta tomada de decisões pelos resultados que o Sistema 
apresenta. 
 
Desafio: 

- Ampliar oferta de visitas domiciliares pela Enfermagem, para diminuir o tempo de 
revisita e oferecer orientações pelo uso de equipamento hospitalar e suplementação 
alimentar. 
- Compartilhar a Assistente Social das Oficinas realizadas no Espaço Dona Rosinha, 
para revisita e atendimento pós-óbito. 
- Priorizar o atendimento aos beneficiários acamados ou com mobilidade 
comprometida. 
- Desenvolver o ‘Dia da Integração’ para os beneficiários novos, com assinatura do 
Termo de Comprometimento, com relação aos seus direitos e deveres.  
- Reforçar pacto com Hospitais, Pastorais, Conselhos de Direitos, Escolas, para 
encaminhamento de portadores de câncer, principalmente os recém-diagnosticados,  
do município, para que se apresse o atendimento de apoio da OSC.  
- Atualizar as fichas cadastrais e normalizar com o cadastro do Sistema de 
Informação. 
- Elaborar um relatório, no final de 2017, demonstrando o impacto das ações do Apoio 
Social na vida dos assistidos. 
 
Apoio Enfermagem: 
 
Cenário: 

- Avaliada, de forma totalmente positiva, a importância do Apoio de Enfermagem 
domiciliar, como complemento do atendimento nutricional e social. Maior número de 
beneficiários tiveram mais atendimentos em um menor prazo de tempo e este 
procedimento deverá ser mantido para 2018. 
 
- Identificada a necessidade de familiares serem instruídos e acompanhados, após 
alta hospitalar, de como manusear os equipamentos hospitalares e dietas, 
principalmente em pacientes com uso de sonda.   
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Desafio: 

 
- Reajustar a agenda semanal para ampliar o número de atendimento domiciliar e 
telefônico. 
- Elaborar um relatório, no final de 2017, demonstrando o impacto das ações do Apoio 
Social na vida dos assistidos. 
 
Apoio Emocional 
 
Cenário: 

O Apoio Emocional oferecido a portadores de câncer (adulto) e familiares teve, em 
2017, aspectos positivos em relação ao aumento de atendimento, ao maior acesso 
dos beneficiários por meio dos atendimentos domiciliares, a expansão da coleta de 
dados que permitiram avaliar o impacto do apoio emocional na vivência com o 
câncer. Desta forma, o formato de atendimento para 2018 se manterá o mesmo de 
2017. 
Devido à demanda alta de beneficiários adultos, em 2017 não foi possível a 
implementação de Apoio Emocional para crianças e adolescentes portadores de 
câncer, embora tivesse havido demanda. As questões foram contornadas com o 
apoio psicopedagógico e encaminhamento na Rede Pública.  

 
Desafio: 
 

- Manter o atendimento individual na Sede. 
- Manter o atendimento domiciliar. 
- Manter a aplicação da escala HAD – Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão, 
como instrumento medidor de resultados. 
- Oferecer atendimento psicológico a crianças e ao adolescente. 
- Elaborar um relatório, no final de 2017, demonstrando o impacto das ações do Apoio 
Emocional na vida dos assistidos. 
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Projeto Arte e Vida em Família 

 
Cenário: 
- Quando as Oficinas aconteciam na Sede Matriz da Rede Feminina, somente cerca 
de 5% dos beneficiários participavam e um número baixo de voluntários eram 
assíduos em participação. A partir de junho/2017, com a inauguração do Espaço 
Dona Rosinha, extensão da Rede Feminina de Combate ao Câncer, voltado a 
Oficinas de Artesanatos, Lúdicas, Educativas e de Capacitação, houve um aumento 
de 10% de participação de beneficiários e de 80% de participação de membros da 
comunidade, onde 20% desses consideram-se voluntários da OSC.  
- O Brechó permanente contribui para o aumento do fluxo de pessoas que frequentam 
o Espaço Dona Rosinha Wakabara e, assim, conhecem os serviços prestados pela 
OSC. 
- Há espaço físico para o desenvolvimento de mais de uma oficina ao mesmo dia e 
horário. 
- Beneficiários e comunidade podem participar de oficinas diferentes em mais de 1 dia 
por semana ou em todos se desejarem. 
- Frequência de adolescentes. 
 
Desafio: 

- Manter as oficinas com temas que atraem beneficiários. 
- Manter a elaboração de plano de trabalho com peças institucionais e com dicas 
avançadas de artesanato para quem deseje aprender além do básico. 
- Continuar desenvolvendo alternativas para criação de renda para as famílias de 
crianças e adolescentes em vulnerabilidade financeira por consequências 
oncológicas. 
- Aumentar as Oficinas de Capacitação Técnica para adolescentes e jovens, 
oncológicos ou não. 
- Aumentar orientações sobre o cultivo da terra e alimentação sem resíduo químico. 
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Projeto NutriAção 

 
Cenário: 
- A maioria dos beneficiários adultos quando chegam para atendimento na OSC, já 
estão com aparência visível de desnutrição ou obesidade. 
- Percebido cases de sucesso quando beneficiário procura a OSC recém-
diagnosticado. 
- Avaliada a importância de Suplemento Alimentar industrializado, durante e após o 
tratamento do câncer. 
- Desenvolvida uma metodologia para avaliar a evolução nutricional dos assistidos. 
- Avaliado a importância de mudança de hábito alimentar nos pais e familiares, para a 
mudança de hábito alimentar na criança e no adolescente oncológico. 
 
Desafio: 

- Aumentar a oferta de atendimento pela Nutricionista; 
- Manter atendimento nutricional às crianças e adolescentes e seus familiares. 
- Manter a metodologia que avalia o estado nutricional dos assistidos, do inicio ao 
final do tratamento nutricional. 
- Elaborar um relatório, no final de 2017, demonstrando o impacto das ações do Apoio 
Nutricional na vida dos assistidos. 
 
 

Projeto Educar para o Futuro 

 
Cenário: 

- Continua baixa a participação nas Oficinas, de crianças e adolescentes em 
manutenção e com rotina de vida escolar restabelecida. Falta de interesse dos pais. 
- Identificada, de fato, a necessidade de acompanhar, em visitas domiciliares, as 
crianças e adolescentes que se encontram em fase crítica do tratamento e que estão 
ausentes da escola, em visitas domiciliares.  
- Maior definição com relação ao critério da obrigatoriedade da participação no 
Projeto, para efeito de monitoramento da frequência. 
- Concluído ser de grande importância o vínculo estabelecido em 2017, entre a OSC 
e as escolas frequentadas pelas crianças e adolescentes assistidos, para melhor 
definir em que a OSC pode contribuir com o desenvolvimento emocional e intelectual 
desses. 
 
Desafio: 
- Ofertar Oficina Pedagógica de manhã e a tarde, em dias alternados, quinta e sexta, 
para ampliar a possibilidade de frequência das crianças e adolescentes e seus pais. 
- Fazer visita regular às crianças e adolescente em tratamento e que não estão 
frequentando as aulas, executando no domicilio atividades iguais ou bem próximas 
das executadas na Sede da OSC, respeitando a limitação emocional e/ou motora da 
criança ou adolescente. 
- Elaborar sistematicamente agenda de visitas às escolas. 
- Envolver escolar na Campanha McDia Feliz. 
- Capacitar a Pedagoga na Mobilização do McDia Feliz. 
 
  



                     Plano de Trabalho Institucional - 2018 
    Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste 
___________________________________________________________________________________________ 

40 
 

 

Projeto Mobilizar para Construir 

 
Desafio: 
- Elaborar um Diagnóstico do Município, com relação ao público alvo com câncer ou 
com casos de câncer na família. 
- Ampliar ações para informação e conscientização dos sinais e sintomas do câncer 
infantil. 
- Ampliar ações para informação dos índices de cura do câncer e dicas de prevenção. 
- Firmar parceria com a Prefeitura Municipal – Secretaria da Saúde, em eventos 
municipais realizados em territórios de maior vulnerabilidade. 
 
 

Projeto Advocacy 

 
Desafio: 

- Estimular criação de Leis de Garantia de Direitos de Portadores de Câncer e seus 
familiares, no município e no Brasil, de forma geral. 
 
 

Projeto Voluntário Transformador 

 
Desafio: 

- Elaborar campanhas de engajamentos de voluntários. 
- Elaborar congresso de capacitação de voluntários. 
- Desenvolver campanhas de doações on-line. 

 

  



                     Plano de Trabalho Institucional - 2018 
    Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste 
___________________________________________________________________________________________ 

41 
 

 
V – PLANO DE AÇÃO - 2018 

 
1- Metas, Ações, Indicadores e Resultados Esperados, para atendimento 

aos Desafios do Marco Situacional: 
 

 
METAS 

PARA 2018 
 

 
AÇÕES 

 
INDICADORES 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Projeto Ser 
Cidadão 

 
Reforçar, até 
maio/2018, o pacto 
entre os 15 
equipamentos 
municipais, públicos ou 
privados, de apoio a 
oncologia. 
 
 
 
 
Aumentar em 
aproximadamente 20% 
o número de 
atendimento do 
Serviço Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atualizar, até out/2018, 
as Fichas Cadastrais e 
sincronizar com o 
Sistema de 
Computador. 
 
 
Elaborar um relatório, 
no final de 2018, 
demonstrando o 
impacto das ações do 
Apoio Social na vida 
dos assistidos. 
 

 
 
 
 
 
Reunir-se com Hospitais, 
Secretaria de Saúde 
(UBS), Pastorais da 
Criança e da Saúde 
Conselhos de Direitos, 
Escolas e Entidades de 
Assistência Social e 
entregar o Balanço Social. 
 
 
 
Acolhida, escuta, triagem, 
cadastro, entrevista social, 
visita domiciliar, analise 
sócio econômica.  
 
 
Encaminhamento para 
equipe interdisciplinar e/ou 
Rede de Serviço Municipal; 
Orientações diversas, 
referentes a defesas de 
Direitos Sociais; Auxílio na 
viabilização de direitos. 
 
 
 
 
Realizar revisita;  
Atualização por telefone; 
conferência com o Sistema 
de Computador e digitar os 
ajustes necessários. 
 
 
Elaborar uma metodologia 
de avaliar o impacto antes 
e depois do atendimento 
da OSC 

 
 
 
 
 
Fotos, e-mails de 
convocação, lista de 
presença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prontuário do beneficiário; 
Reuniões com equipe 
interdisciplinar; 
Lista de Presença; 
Relatório de Visitas 
Domiciliares; 
Elaboração de documentos 
técnicos; 
Registro de Atendimento via 
Sistema de computador; 
Avaliação Interdisciplinar; 
Avaliação pelo beneficiário, 
sobre o atendimento 
recebido. 
Avaliação Institucional. 
 
 
Fichas cadastrais alteradas 
 
 
 
 
 
 
Metodologia implementada; 
Relatório de Impacto 

 
 
 
 
 
Comprometimento entre os 
equipamentos públicos e 
privados para o 
encaminhamento de novos 
usuários para a Rede Feminina. 
Receber novos usuários em 
estágio inicial da doença. Firmar 
o comprometimento da OSC na 
ajuda a beneficiários 
oncológicos do município. 
 
Diminuir o delay para conclusão 
da análise socioeconômica e 
encaminhamento do beneficiário 
à equipe técnica interna 
 
Diminuir o delay das revisitas. 
 
Ampliar em visitas domiciliares. 
 
Auxiliar familiares no pós-óbito. 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas e Sistema de 
Computador  sincronizados. 
 
 
 
 
 
Avaliado o impacto do Serviço 
Social na vida dos beneficiários 
e familiares. 

 
Implementar o 
atendimento 
psicológico para 
crianças e 
adolescentes para, 
aproximadamente 10 
beneficiários 
 

 
Atendimento psicológico 
individual na Sede 

 
Prontuário do beneficiário; 
 

 
Estender o atendimento a 
crianças e adolescentes e 
prover mais beneficiários 
adultos e idosos. 
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Incluir atendimento 
para até 20 
beneficiários novos, 
adultos e idosos.  

 
Aumentar em até 5%  
o atendimento 
psicológico para 
acamados. 

 
Atendimento psicológico 
individual domiciliar 

 
Prontuário do beneficiário; 

 
Oportunizar acesso de apoio 
emocional aos beneficiários em 
situação de dificuldade de 
locomoção, em períodos de 
maior dependência; 
 
 

 
Manter, até dez/2018, 
Relatório de Impacto 
do Apoio Emocional. 
 
 

 
Alimentar Ferramenta de 
Análise de Impacto 

 
Planilha de 
Acompanhamento 
 
Escala HAD 

 
Apurar a relevância do Apoio 
Emocional durante a jornada de 
tratamento do câncer. 

 
Aumentar em 
aproximadamente 10% 
o número de 
atendimento do Apoio 
de Enfermagem, para 
pacientes acamados 
com uso de sonda. 
 
Ampliar em 20% o 
atendimento por 
telefone, pela 
Enfermeira, a 
beneficiários com 
atendimento a mais de 
30 dias. 
 
 

 
Acompanhar prontuário; 
Reagendar visitas; 
Atualizar prontuário. 
 
 
 
 
 
Acompanhar prontuário 
Realizar ligações 
telefônicas; 
Atualizar prontuário. 

 
Prontuário do Beneficiário; 
 
 
 
 
 
 
 
Prontuário do Beneficiário 

 
Facilitar a interação beneficiário 
x família, durante o período de 
uso de sonda. 
 
 
 
 
 
Diminuir o delay no 
atendimento, quando revisita. 
 
 
 
 
 
 

 
Aumentar em 
aproximadamente 20% 
a oferta de benefícios. 
 

 
Aquisição de mais um 
veículo tipo  VAN 
Concessão de benefícios:  
Transporte de Infanto-
Juvenis ao Centro Boldrini, 
em Campinas; 
Fornecimento de 
Medicamento; 
Fornecimento de 
Suplemento Alimentar; 
Fornecimento de cestas 
básicas Material, hospitalar 
e de higiene; roupas e 
calçados; 
Orientação de 
Enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Fiscal de Compra; 
Lista de Presença; 
Relatório de Viagens e 
atendimentos; 
Relatório de Compra e 
Entrega de Material; 
Prontuário do beneficiário; 
 

 
Facilitar a convivência de modo 
a se adaptarem ao tratamento 
do câncer, com menor prejuízo 
possível ao desenvolvimento 
físico, psíquico e social. 
 
Contribuir na redução ao 
abandono ao tratamento e ao 
isolamento social. 
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METAS 

PARA 2017 
 

 
AÇÕES 

 
INDICADORES 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Projeto Arte e 
Vida em Família 
 
Realizar 
aproximadamente 10 
oficinas Educativas, 
para beneficiários, 
cuidadores e 
familiares, sendo 5 no 
primeiro semestre e 5 
no segundo semestre 
de segunda a sexta-
feira, das 08h30 as 
10h30 – Das 13h30 ás 
16h30 

 
 
 
 
 
Oficina Educativa 

 
 
 
 
 
Lista de Presença; 
Fotos; Vídeos; 
Certificado de Participação; 
Avaliação do Evento pelos 
beneficiários 
Mídias Sociais e imprensa 
escrita e falada, de todas as 
formas. 

 
 
 
 
 
Oferecer informações sobre 
direitos, qualidade de vida, 
focando a nutrição, o cuidado 
com as relações, a prevenção 
de doenças, sintomas e formas 
de tratamentos, assim como 
oferecer ferramentas de 
fortalecimento emocional para o 
desenvolvimento da autonomia. 

 
Aumentar em até 20% 
Oficinas e beneficiários 
nas Oficinas 
 
 

 
Serviço Social engajar 
beneficiários a 
participarem; 
 
Oficina de Artesanato; 
Oficina Lúdica; 
Oficina de Capacitação 
Técnica 
Bazar 

 
Lista de Presença; 
Fotos; Vídeos; 
Certificado de Participação; 
Redes Sociais, Mídias 
Sociais; 
Avaliação dos participantes. 

 
Oferecer atividades objetivando 
o aprendizado, a capacitação 
para geração de renda, a 
oportunidade de se criar novos 
vínculos de amizades e a troca 
de experiências.  

 
Oferecer pelo menos 3 
Oficinas técnicas 
durante 2018, sendo 
uma delas focada para 
adolescentes e jovens 

 
Oficina de Capacitação. 
 
Buscar apoio financeiro 
externo.  
 

 
Lista de Presença; 
Fotos; Vídeos; 
Certificado de Participação; 
Redes Sociais, Mídias 
Sociais; 
Avaliação dos participantes 

 
Capacitar Jovens para estarem 
mais preparados para a 
conquista do primeiro emprego. 
Principalmente os que passam 
pelo câncer na adolescência e 
se afastam da escola. 

 
Implementar a Oficina 
com pelo menos 15 
participantes 
semanais.  

 
Serviço Social engajar 
beneficiários a 
participarem 
 
Intensificar Redes Sociais 
 
Oficina de Arte e Terapia 

 
Lista de Presença; 
Fotos; Vídeos; 
Certificado de Participação; 
Redes Sociais, Mídias 
Sociais; 
Avaliação dos participantes 

 
Contribuir na melhora da 
autoestima, no funcionamento 
dos órgãos, no fortalecimento 
das articulações motoras, além 
de contribuir para o processo de 
bem estar pessoal e emocional, 
com a interação, socialização e 
descontração dos participantes. 
 

 
Realizar 2 passeios 
durante o ano, 1 a 
cada semestre, com 
usuários crianças e 
adolescente; adultos e 
idosos. 
 
Realizar durante o ano 
os 6 eventos festivos 
integrantes do 
calendário institucional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passeios de Lazer; 
 
Passeios Socioculturais; 
 
Eventos comemorativos. 

 
Lista de Presença; 
Fotos; Vídeos; 
Certificado de Participação; 
Redes Sociais, Mídias 
Sociais; 
Avaliação dos participantes  

 
Socialização e a Convivência 
Grupal 
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METAS 

PARA 2017 
 

 
AÇÕES 

 
INDICADORES 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Projeto 
NutriAção 

 
Manter o atendimento 
nutricional  para 
crianças e 
adolescentes para, 
aproximadamente, 5  
beneficiários. 
 
Aumentar em 
aproximadamente 5% 
o atendimento para 
adultos e idosos. 
 
 

 
 
 
 
 
Atendimento nutricional 
individual. 
 

 
 
 
 
 
Prontuário do beneficiário; 
 

 
 
 
 
 
Oportunizar acesso a 
informações de nutrição para o 
beneficiário infanto-juvenil 
oncológico e todos os seus 
familiares. 
  

 
Aumentar em 
aproximadamente 5% 
o atendimento para 
adultos e idosos 
acamados. 
 

 
Atendimento nutricional 
domiciliar. 
 

 
Prontuário do beneficiário; 

 
Oportunizar acesso nutricional 
aos beneficiários em situação 
de dificuldade de locomoção, 
em períodos de maior 
dependência. 

 
Elaborar, até dez/2018, 
Relatório de Impacto 
do Projeto NutriAção 
 
 

 
Registrar em Ferramenta 
de Análise de Impacto. 

 
Planilha de 
Acompanhamento. 

 
Apurar a relevância nutricional 
durante a jornada de tratamento 
do câncer. 

 
METAS 

PARA 2017 
 

 
AÇÕES 

 
INDICADORES 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

Projeto Educar 
para o Futuro 

 
Aumentar, em até 
10%, o número de  
atendimento 
pedagógico que são 
realizados às quintas-
feiras, das 13h00 às 
17h00 e às sextas-
feiras, das 08h00 às 
12h00. 
 
Ampliar, em até 5% o 
número de visitas à 
Rede de Ensino 
Municipal e Estadual, 
para identificação das 
dificuldades 
enfrentadas por 
crianças e 
adolescentes durante o 
convívio com o 
tratamento do câncer, 
seu e/ou de seus 
familiares. 

 
 
 
 
 
Utilizar o espaço da 
brinquedoteca como 
recurso Pedagógico; 
Oficinas lúdicas 
(brincadeiras) que envolva 
a criança/adolescente e a 
família; 
Reuniões com a família ou 
Responsáveis. 
 
Visitas na escola e /ou 
hospital; 
 
Participar de Reuniões 
periódicas com 
professores de sala 
especial. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planejamento Pedagógico 
Semestral 
 
Lista de Presença; 
 
Prontuário do beneficiário; 
Fotos; 
 
Vídeos; 
 
Mídias Sociais e imprensa 
de todas as formas; 
 
Questionário tabulado e 
Diagnóstico do Município 
elaborado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir para o 
desenvolvimento cognitivo e de 
relações de afetividades e 
sociabilidade. 
 
Favorecer a reinserção escolar, 
após hospitalização, ou 
recuperação, prevenindo a 
evasão escolar, a perda 
intelectual e o abandono social. 
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Pedagoga participar 
dos 5 eventos 
relacionados ao McDia 
Feliz. 
 

 
 
Capacitar Pedagoga; 
Envolvê-la nas 
Mobilizações 

 
 
Fotos e Tarefas realizadas 
 
 

 
 
Criar contingência da 
Superintendência, para 
assuntos do McDia Feliz. 
 

 
METAS 

PARA 2017 
 

 
AÇÕES 

 
INDICADORES 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

Projeto 
Mobilizar para 

Construir 
 
Aumentar em 
aproximadamente 10% 
Campanhas de 
Mobilizações a 
respeito de Garantia 
de Direitos e de 
Prevenção ao Câncer, 
que são realizadas 
durante o ano. 
 

 
 
 
 
 
Palestras técnicas sobre 
Prevenção ao Câncer; 
Palestras de Coach, para 
fortalecimento emocional; 
Caminhada de 
conscientização; 
Panfletagem;  
Publicação de Artigos em 
jornais, revistas e mídias 
sociais; 
Participação em Ações 
Comunitárias. 

 
 
 
 
 
Lista de Presença; 
Elaboração de documentos 
técnicos; 
Artigos em Jornais e 
Revistas; 
 
Publicação em Mídias 
Sociais e imprensa de todas 
as formas. 
 

 
 
 
 
 
Estimular a participação 
conjunta da comunidade, 
empresas, escolas, igrejas, 
governos e organizações sociais 
para a prevenção ao câncer, 
focando temas a respeito de 
qualidade e estilo de vida e de 
garantia de direitos. 
 
 
 

 
Projeto 

Advocacy 

 

 
Participar do Congresso 
Todos Juntos Contra o 
Câncer ou Similar. 

 
Fotos; 
 
Certificado de participação; 
 
Leis sancionadas. 

 
Contribuir com a causa do 
câncer em ações de Garantia de 
Direitos a portadores de 
neoplasia e  de seus familiares. 

 
Projeto 

Voluntário 
Transformador 

 
Realizar 2 Congressos 
de Capacitação de 
Voluntários, 1 a cada 
semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerar uma relação e e-
mails de voluntários, 
doadores recorrentes, 
potenciais doadores, 
até Junho/2018. 
 
Lançar pelo menos 1 
campanha em 1 
plataforma digital. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Congresso de Capacitação 
ao voluntariado. 

 
Congresso de 
Engajamento ao McDia 
Feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgar dados 
quantitativos mensais de 
atendimentos, por Projeto. 
 
 
 
Oferecer recompensas a 
doadores 
 
Engajar voluntários à 
cultura da doação 
 
Fazer curso de Plataforma 
Digital 

 
 
 
 
 
 
Lista de Presença; 
Elaboração de documentos 
técnicos; 
Artigos em Jornais e 
Revistas; 
Certificado de participação; 
Publicação em Mídias 
Sociais. 
Termo de Voluntariado 
Fotos; Vídeos 
 
 
 
Lista de e-mails atualizados; 
Publicações as Redes 
Sociais e demais forma de 
publicidade 
 
 
Relatório comparativo; 
Orçamentos; 
Plano de Marketing; 
Evidências do 
Monitoramento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Expressar apoio às causas 
sociais, participando de espaços 
de discussões e de deliberações 
na esfera pública, em especial 
de assuntos relacionados a 
oncologia, e influenciar em 
políticas públicas. 
 
Construir a cultura do 
voluntariado, como expressão 
de uma ética de solidariedade e 
responsabilidade social.  
 
Dar visibilidade a causa e a 
Instituição por meio de  
plataforma digital. 
 
 
 
Tornar a Instituição mais 
conhecida e conseguir mais 
doares compradores de tickets 
do McDia Feliz 2018. 
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Contratar 1 Captador 
de Recurso exclusivo, 
com conhecimento de 
informática e 
plataformas digitais. 
 

 
Estudar qual melhor 
plataforma (mercado e 
custo x benefício) 
 
Criar a Campanha 
 
Publicar e Monitorar a 
Campanha 
 
Entrevistar alguém de fora 
ou realizar ajustes internos 
para capacitar alguém. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investir em Projetos com 
financiamento de Empresas, por 
meio de  incentivos fiscais.; 
Dar manutenção nos doadores 
recorrentes; 
Divulgar as necessidades e 
conquistas da Instituição com 
mais frequência; 
Acompanhar a tendência do 
Terceiro Setor, para assuntos de 
Captação de Recursos; 
Aumentar no mpinimo 50% o 
número de doadores 
recorrentes. 

 
 

2- Impacto Social Esperado 
 

(Fonte: RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE 13 DE MAIO DE 2014) 

- Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social;  
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;  
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;  
- Melhoria da qualidade de vida dos beneficiários e suas famílias; 
- Aumento no número de jovens que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em 
casos de violação de seus direitos;  
- Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, 
com plena informação sobre seus direitos e deveres; 
- Reduzir, junto a outras políticas públicas, índices de: violência entre os jovens; uso/abuso 
de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce; 
- Melhoria da condição de sociabilidade de idosos; 
- Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 
 
Ainda: 

- Contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer no adulto e na criança e 
adolescente. 
- Somar às ações do Município, que estimulem a qualidade de vida, de forma integral. 
- Contribuir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ONU Brasil. 
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3-  Recursos Físicos 
 

Instalações Físicas:  Sede própria. Possui  Sala(s) de atendimento individualizado, 
sala(s) de atividades coletivas e comunitárias e instalações sanitárias, com 
adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza.  

 

Descrição Qtde 

Piso superior  

Recepção 1 

Secretaria  1 

Sala para Estoque de Remédios 1 

Brinquedoteca 1 

Sala de Atendimento Social Individual 1 

Sala de Atendimento Psicológico Individual e em Grupo 1 

Banheiro 2 

Piso inferior  

Parque infantil 1 

Salão de Eventos 1 

Cozinha 1 

Almoxarifado 2 

Sala Atendimento 1 

Sala de Administração 1 

Banheiros 2 

Sala de Telemarketing 1 

Sala de Diretoria 1 

Garagem 1 

 
Instalações Físicas:  Espaço Dona Rosinha Wakabara.  Possui  Sala(s) de 
atendimento individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitárias e 
instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, 
privacidade, salubridade, limpeza.  

 

Descrição Qtde 

Piso superior  

Recepção 1 

Secretaria  1 

Sala de Atendimento Social Individual 1 

Banheiro 2 

Cozinha 1 

Almoxarifado 2 

Sala fechada para aulas individualizadas 1 

Sala aberta para Oficinas  1 
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Recursos Materiais: As salas são equipadas com materiais necessários ao 
desenvolvimento do serviço e implementação dos serviços, programas e projetos 
da OSC e: mesas, cadeiras, armários, cortinas; computadores com acesso à 
internet, impressoras, data show, aparelho de com, vídeo, dvd e tv. Possui 3 
veículos, sendo 1 para locomoção da equipe técnica em visitas domiciliares e 
transporte de doações e 2 para o beneficio de transporte de crianças ao Hospital 
Boldrini e a eventos de cultura e lazer. Material de higiene pessoal. 
 
Materiais Socioeducativos: Artigos pedagógicos, culturais (brinquedos, jogos, 
livros, tablets; material de artesanato, folders, cartilhas, dentre outros) 
.  

 Recursos Humanos 

Qtde Ocupação Tipo de 
Contraçã
o 

Escolaridade Carga 
horaria 

Atividade 

01 Superintenden
te Geral  

Prestador 
serviço 

Superior 40h/sem Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as normas 
internas, bem como a legislação aplicável à  

Instituição 

02 Assistente 
Social 

Prestador 
serviço 

Superior 30h/sem Atendimento social individual; Orientações em 
grupo;  visitas domiciliares e hospitalares 

01 Psicóloga Prestador 

serviço 
 

Superior 32h/sem Atendimento psicológico individual e em grupo 

01 Pedagoga Prestador 
serviço 
 

Superior 32h/sem 
Atendimento pedagógico individual e em grupo 
(brinquedoteca) 

01 Nutricionista Prestador 
serviço 
 

Superior 16h/sem 
Atendimento individual, grupo e visitas 
domiciliares 

01 Técnica em 
Enfermagem 

Prestador 
serviço 
 

Superior 20h/sem 
Atendimento individual, grupo e visitas 
domiciliares 

01 Contador 
Prestador 
serviço 
 

Superior 04h/sem  
Orientações contábeis e fazer cumprir 
legislações contábeis aplicadas ao Terceiro 
Setor 

01 Assistente 
Administrativa 

Prestador 
serviço 
 

Superior 
Incompleto 

40h/sem Desenvolver atividades administrativas 
variadas e diversificadas 

01 Auxiliar 
Administrativo 

 
CLT 

 

Superior 
incompleto 

40h/sem Auxiliar nas atividades administrativas variadas 
e diversificadas 

02 Auxiliar 
Limpeza 

CLT 
 

 

Ensino médio 40h/sem Organizar e higienizar ambientes da 
Instituição. 

01 Motorista CLT 
 

Ensino médio 40h/sem Transportar crianças, adolescentes e jovens;  
Colaborar na execução de trabalhos externos;  

zelar pela manutenção dos veículos da 
Instituição 

02 Monitores Prestador 

serviço 
 

Ensino médio 16h/sem Executar aulas de artesanatos; 

Executar aula de inglês. 

01 Captador de 
Recurso 

Prestador de 
Serviço 

Superior Completo 40h/sem Criar, desenvolver, implementar e/ou executar 
o planejamento de captação de recurso 

 

 
4- Horário de Funcionamento da OSC: 

 
De segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00, em dias úteis. 
Ações de mobilizações e datas festivas também ocorrem em dias não úteis.  
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Previsão de Despesas e Receitas para 2018: 

 

 

 

Rede Feminina de Combate ao Câncer - Plano Orçamentário 2018 
 

 

DESPESAS 

 

Contas 2018 

 

CONTA SERVIÇOS PRESTADOS   

 

CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS                                                        1.000,00  

 

PUBLICAÇÕES E PROP. DIV.                                                        5.000,00  

 

SERV. DE INFORMÁTICA                                                           500,00  

 

SERVIÇOS PAISAGISMO                                                           360,00  

 

MANUTENÇÃO SITE  INTERNET                                                        1.000,00  

 

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                                                           500,00  

 

DESPESAS COM RESTRIÇÃO                                                                   -    

 

PREST. SERVIÇOS - IRM                                                     110.000,00  

 

PREST. SERVIÇOS - PREF. CMAS                                                      60.000,00  

 

PREST. SERVIÇOS - PREF. CMDCA                                                      15.000,00  

 

DESP. COMPRAS DIV. - CMDCA                                                                   -    

 

RECURSOS HUMANOS                                                                   -    

 

SALÁRIO PESSOAL C/ VINCULO                                                      36.000,00  

 

INSS                                                      21.000,00  

 

F.G.T.S.                                                        5.000,00  

 

SALÁRIOS SEM VINCULO (RPA)                                                      18.000,00  

 

13º SALÁRIO                                                        5.000,00  

 

FÉRIAS                                                         7.000,00  

 

VALE TRANSPORTES                                                        2.500,00  

 

CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS                                                      10.000,00  

 

VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS                                                      12.000,00  

 

PIS S/ FOLHA                                                           500,00  

 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                   -    

 

EXAME MÉDICO                                                             60,00  

 

DESP DIVERSAS PREST. SERV.                                                    100.000,00  

 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS NFP                                                      67.000,00  

 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                                           100,00  

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                   -    

 

AGUA E ESGOTO                                                           700,00  

 

ENERGIA ELÉTRICA                                                        5.000,00  

 

IPTU                                                           100,00  

 

TELEFONE                                                        8.000,00  

 

SEGUROS                                                        8.500,00  

 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                        2.000,00  

 

MATERIAL DE CONSUMO                                                        1.000,00  

 

MATERIAL DE LIMPEZA                                                        1.000,00  

 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                        3.000,00  

 

MATERIAIS ELÉTRICOS                                                           100,00  

 

MATERIAIS DE SEGURANÇA                                                           300,00  

 

DESPESAS C/ TELEMARKETING                                                    160.000,00  

 

LANCHES E REFEIÇÕES                                                           500,00  

 

BENS DE PEQUENO VALOR                                                        7.000,00  

 

JORNAIS E REVISTAS                                                           500,00  

 

HOTEIS E ESTADIAS                                                        2.000,00  

 

DESPESAS N. F. PAULISTA                                                        2.000,00  

 

IMPOSTOS E TAXAS                                                           500,00  
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SERV. PRESTADOS VIAGENS                                                        3.000,00  

 

DESP. MAT USO E CONSUMO                                                        1.000,00  

 

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                                                        7.000,00  

 

CORREIOS E MALOTES                                                           500,00  

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                        6.000,00  

 

DESPESAS DIVERSAS                                                             300,00  

 

DESP. CAMISETAS CAMPANHAS                                                        3.000,00  

 

DESPESAS CARTÓRIO                                                           500,00  

 

DESPESAS IPVA                                                        1.500,00  

 

CURSOS REALIZADOS                                                        2.000,00  

 

GASTOS GERAIS                                                                   -    

 

DESPESAS COM VEÍCULOS                                                        8.000,00  

 

DESPESAS COM MERCADO                                                        1.500,00  

 

PAISAGISMO                                                                   -    

 

SERV. PRESTADO MANUTENÇÃO                                                        2.000,00  

 

MANUTEÇÃO DE CONSTRUÇÃO                                                        1.000,00  

 

PEDÁGIO                                                        4.000,00  

 

FRETES E CARRETOS                                                           200,00  

 

ESTACIONAMENTO VEÍCULOS                                                           200,00  

 

UNIFORMES                                                           300,00  

 

DESPESAS C/ ARTESANATO                                                        1.000,00  

 

DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS                                                       13.000,00  

 

EVENTOS                                                        2.000,00  

 

DESPESAS BAZAR                                                           500,00  

 

MATERIAIS DOADOS                                                                   -    

 

MEDICAMENTOS                                                        8.000,00  

 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                                                        2.000,00  

 

VALE TRANSPORTES                                                                   -    

 

EVENTOS - FESTA/DOAÇÕES                                                        5.000,00  

 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES                                                      50.000,00  

 

DESPESAS FINANCEIRAS                                                                   -    

 

DESPESAS BANCÁRIAS                                                        6.000,00  

 

IMPOSTOS S/ APLICAÇÕES                                                        5.000,00  

 

MULTAS                                                           300,00  

 

DESP. CARTÃO CREDITO/DEBITO                                                           500,00  

 

ESPAÇO DONA ROSINHA                                                                   -    

 

COMPRA DE MATERIAIS                                                        2.000,00  

 

DESPESAS COM REFORMA                                                        5.000,00  

 

TELEFONE/INTERNET                                                        2.000,00  

 

DESP. COMPRAS DIVERSAS                                                        2.000,00  

 

SERVIÇOS PRESTADOS                                                        1.000,00  

 

CUIDADOS PESSOAIS                                                           400,00  

 
TOTAL DAS DESPESAS                                                    827.420,00  

 

  

 

 

 

Rede Feminina de Combate ao Câncer - Plano Orçamentário 2018 
 

 

RECEITAS 

 

Contas 2018 

 

DOAÇÕES                                                                   -    

 

TELEMARKETING                                                    273.000,00  

 

DOAÇÕES IND. ROMI                                                        4.500,00  

 

CAMPANHAS PRÓPRIAS                                                      20.000,00  

 

PESSOA JURÍDICA                                                      13.000,00  

 

PESSOAS FÍSICA                                                      30.000,00  

 

DOAÇÃO BRECHÓ                                                        8.000,00  
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DOAÇÃO ALUGUEL                                                        6.600,00  

 

DOAÇÃO ARTESANATO                                                        1.500,00  

 

NOTA FISCAL PAULISTA                                                    240.000,00  

 

PATROCÍNIO CAMPANHAS                                                        2.000,00  

 

DOAÇÃO FORUM                                                                   -    

 

DOAÇÃO BAZAR                                                      25.000,00  

 

DOAÇÕES COFRINHO                                                        5.000,00  

 

RECEITAS FINANCEIRAS                                                                   -    

 

REND. APLIC. FINANC. C/C 1020                                                      15.000,00  

 

REND. APLIC. FINANC.                                                            100,00  

 

DESCONTOS OBTIDOS                                                                   -    

 

GRATUIDADES ISENÇÕES                                                                   -    

 

ISENÇÕES - DAE                                                           700,00  

 

ISENÇÕES - IPVA                                                                   -    

 

ISENÇÕES - IPTU                                                           100,00  

 

RECEITAS COM RESTRIÇÃO                                                                   -    

 

CONTRATO DE PARCERIA INSTITUTO ELAS                                                      30.000,00  

 

CONTRATO DE PARCERIA IRM                                                    110.000,00  

 

TERMO DE PARCERIA CMDCA                                                      15.000,00  

 

TERMO DE PARCERIA PRFEITURA                                                      60.000,00  

 

TOTAL DAS RECEITAS                                                    859.500,00  

   

 

Resultado Financeiro Esperado:                                                      32.080,00  

   

 

Santa Bárbara d´Oeste, 26 de Fevereiro de 2018 
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Cronograma Institucional Festivo –  Interno - 1º. Semestre de 2018. 
 

O cronograma para o 2º. Semestre de 2018 é definido em reunião de equipe, em junho/2018, 

após análise das avaliações feitas pelos beneficiários.  
 
JANEIRO Atividades 8h às 12h Atividades 13h às 17h  

04/01/2018 Reunião Equipe Reunião equipe 5ª. 

26/01/2018 Oficina Pedagógica: Curtindo as férias   

 

FEVEREIRO Atividades 8h às 12h Atividades 13h às 17h  

09/02/2018 Oficina Pedagógica: Carnaval Oficina Pedagógica: Carnaval 6ª. 

15/02/2018 Grupo NutriAção - DETOX  5ª. 

 

MARÇO Atividades 8h às 12h Atividades 13h às 17h  

08/03/2018  Chá da tarde pelo Dia Internacional 

da Mulher 
5ª. 

15/03/2018 Reunião de Equipe Treinamento Uso do Sistema 5ª. 

23/03/2018 Oficina Pedagógica: Páscoa Oficina Pedagógica: Páscoa 6ª. 

 

ABRIL Atividades 8h às 12h Atividades 13h às 17h  

02/04/2018  Inauguração Curso e Inglês   

2ª.  

06/04/2018 Café da Manhã, pelo Dia Mundial da Saúde  6ª. 

19/04/2018 Grupo NutriAção – KIDS  5ª. 

 

MAIO Atividades 8h às 12h Atividades 13h às 17h  

11/05/2018 Oficina Pedagógica - Evento: Dia da Familia  6ª 

17/05/2018 Reunião de Equipe  5ª. 

 

JUNHO Atividades 8h às 12h Atividades 13h às 17h  

06/06/2018 . Curso de PWork - Encerramento 4ª. 

15/06/2018 Oficina Pedagógica: Festa Junina 
e Copa do Mundo 

Oficina Pedagógica: Festa Junina 
e Copa do Mundo 

6ª. 

25/06/2018  Curso – Tricô e Crochê - 

Encerramento 
2ª. 

26/06/2018  Curso Manicure     – Encerramento 3ª. 

28/06/2018  Oficina da Helena – Encerramento  5ª. 

 

JULHO Atividades 8h às 12h Atividades 13h às 17h  

20/07/2018 Oficina Pedagógica - Evento:  Visita ao 
McDonald´s 

  

                                                                         Atualizado em 18/01/2018 
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VI - MÍDIA INSTITUCIONAL 
 

 
Site:  www.redefemininasbo.org.br 

 

 
 
 
 

Twitter:  @Rede_Feminina 

       

http://www.redefemininasbo.org.br/
https://twitter.com/Rede_Feminina
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    Facebook: https://www.facebook.com/rfcc.sbo 

 

 
 
 
     Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rede-feminina-de-combate-ao-

c%C3%A2ncer-sbo?trk=company_logo 

            

 
 

Vencedora do Prêmio Melhores ONG´s, em 2017. 
   Pela Revista Época e Instituto Doar.   

https://www.facebook.com/rfcc.sbo
https://www.linkedin.com/company/rede-feminina-de-combate-ao-c%C3%A2ncer-sbo?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/rede-feminina-de-combate-ao-c%C3%A2ncer-sbo?trk=company_logo

