PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
Descrição: Serviço para a oferta de atendimento especializado às
famílias com pessoas com deficiência e idosas com algum grau de
dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de
direitos,
tais
como:
exploração
da
imagem,
isolamento,
confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da
família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau
de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade
da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e
comprometem o desenvolvimento da autonomia.
O serviço tem finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e
a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Contar
com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços
especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram
cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre
pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na
aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do
cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.
As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com
quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca
vivências e experiências. A partir da identificação das necessidades,
deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de
transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais,
atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à
autonomia da dupla (cuidador dependente). Soma-se a isso o fato de
que os profissionais da equipe poderão identificar demandas do
dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação
de direitos e acionar os mecanismos necessários para resposta a tais
condições.
A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto
do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da
situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem
como a interrupção e superação das violações de direitos que
fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da
pessoa com deficiência ou pessoa idosa.
Requisitos: Residir em área de abrangência do da entidade que
executa o serviço.
Atendimento: Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
Telefone: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguape
(APAE): (13) 3841-2010
Endereço de e-mail: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Iguape (APAE): apaeiguape@telefonica.com.br
Local de Entrada de Solicitação do Pedido:
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguape (APAE):
Rua 24 de Agosto, 366, Canto do Morro, Iguape/SP, CEP 11920-000
Período de Solicitação: Serviço contínuo.
Meios de contato: Telefone e Presencialmente.
Dia e Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira das 8h00
às 11h30 e das 13h00 às 17h30.
Documentos Necessários:
Documentos pessoais do representante familiar e seus membros
Prazo: Não há.
Forma de Acompanhamento: Presencialmente, na unidade que
está prestando o serviço.
Órgão Responsável: Departamento de Assistência e Promoção
Social - DAPS

