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Programas e Serviços de Atenção à
População em Situação de Vulnerabilidade
Social, Econômica e Pessoal.

Programa Dignidade
O Programa Dignidade tem como público alvo a
população idosa a partir dos 60 anos de idade.
Esse Programa tem por objetivo a assistência,
orientação e reflexão junto à população idosa, visando
o seu fortalecimento biopsicossocial, a partir do
atendimento de suas demandas e de problematizações
que lhes possibilitem o questionamento e a
conscientização,
quanto
ao
processo
de
envelhecimento vivenciado, seu papel como cidadão
dentro de um contexto social e político, seu
pertencimento como sujeito de direitos, os quais para
sua concretização precisam conhecê-los.

Programa de Promoção à Saúde
No desígnio de atingir nossas missões institucionais, de assistir
aos jovens, famílias e idosos em situação de vulnerabilidade e risco
social, facultando-lhes a viabilização de seu desenvolvimento
biopsicossocial, notamos a importância do desenvolvimento deste
trabalho de promoção à saúde, como meio de garantir acesso a bens
e serviços essenciais.
No desenvolvimento desse trabalho, objetivamos ainda a
reflexão de temas que contribuam para o entendimento pelos
usuários de que a manutenção da saúde interdepende de diversos
fatores. Para tanto nos dispomos na busca de profissionais e
instituições qualificadas que possam-nos auxiliar realizando neste
espaço do DAS oficinas, palestras, oferecidas aos usuários por nós
assistidos.
O programa objetiva garantir, de forma complementar, o direito
à saúde, no que tange o acesso de nossos usuários aos bens e
serviços essenciais, visando à redução do risco de doenças e de
outros agravos, promovendo ações e possibilitando serviços para sua
promoção, proteção e recuperação. (CF/ 88- Art. 196).

Programa Caminhando
No cotidiano do fazer profissional, é-nos permitido observar o
acentuado processo de degradação da situação socioeconômica da
população que demanda por nossos serviços. A acentuação do
desemprego empurra os provedores da família para a informalidade,
o que não lhes garante uma renda mínima suficiente para a
subsistência.
Na observância de tal realidade, o DAS se propôs a ampliar, de
forma criteriosa, os serviços e benefícios prestados a essa população,
como forma de contribuir para sua saída da situação de risco e apoio
para a construção de uma nova proposta de vida.
Este programa objetiva promover o serviço de assistência e
promoção social sem qualquer tipo de discriminação, visando o
desenvolvimento biopsicossocial; oportunizar a minimização da
situação de risco social do usuário e seus familiares cadastrados;
desenvolver potencialidades a partir da formação profissional e
reflexão quanto ao papel que ocupam em sociedade, a fim de
garantir-lhes melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Programa Rede de Cidadania e
Promoção Social
Em função dessa diversidade de demandas que nos são
apresentadas pelo público atendido pelo Departamento de
Assistência Social, verificamos a necessidade de um trabalho
consistente de parceria com a rede social do município.
Objetivando atender a esses usuários garantindo os
acessos a informações, bens e serviços que promovam seu
bem-estar social, constatamos a importância de um trabalho
que reúna ações e informações de diversas políticas públicas
desenvolvidas para essa clientela, garantindo seus direitos a
ações na área de saúde, transporte, assistência social,
previdência, habitação entre outras.

Programa Materno-Infantil
Criado em 1999 com a denominação de “Curso de Gestantes”,
como forma de enriquecimento do tradicional atendimento às
gestantes que procuravam esse Departamento, com o objetivo de
receberem doação de enxovais para seus filhos recém-nascidos.
Tem por objetivo atender às gestantes de 3º ao 6º mês
gestacional, desenvolvendo um trabalho voltado para a sua condição
específica. Abordamos reflexões quanto a temas relativos à sua
vivência como mulher, suas relações de gênero, relações familiares, e
os papéis cunhados pela sociedade da mulher enquanto provedora.

Projeto Constrular
Dentro da realidade do atendimento do Departamento
de Assistência Social no que tange às questões relacionadas às
condições de moradia percebe-se uma deficiência gerada por
todo um contexto socioeconômico em declínio constante.
Detectamos através de entrevistas que a maioria de
nosso público desfruta de condições insalubres de moradia,
deficiente acesso a infraestruturas básicas como água potável,
esgoto, coleta seletiva e muitas vezes habitam em espaços
territoriais ilegais (ocupações ou invasões irregulares).

Projeto Probelle
O DAS - Unidade Rio de Janeiro - atende à população
que vem em busca de bens materiais, geralmente alimentos,
ocasião em que a técnica (assistente social) observa as
necessidades do público atendido. Esta percepção prossegue,
não só nos sucessivos e posteriores contatos formais, como
também através da observação. Com base nesses fatores, a
equipe técnica do DAS / FEB - RJ elaborou este Projeto que
visa fornecer alternativas de profissionalização aos usuários
desse Departamento objetivando dignificar o indivíduo em
sua plenitude.
O Projeto é realizado em parceria com o Instituto
EMBELLEZE que oferece cursos de cabeleireiro profissional
e de manicure/pedicure.

Programa Socioeducativo
Este programa apresenta uma proposta de intervenção
profissional junto aos beneficiários assistidos pela FEB nos
programas: Materno-Infantil, Caminhando, Dignidade,
Qualificação Profissional Trabalho e Renda.
Busca estimular e fomentar a construção de alternativas
coletivas de superação da condição de vulnerabilidades
sociais a partir da construção de um Plano de
Desenvolvimento Pessoal e Profissional (PDPP) e por práticas
cidadãs e solidárias.

APOIO ALIMENTAR BOLSA
ESPECIAL DE LEITE
Atender a usuários já cadastrados no Departamento de
Assistência Social que apresentem problemas graves de
complementação e/ou suporte alimentar.
É necessário apresentar indicação médica ou nutricional
com as devidas referências ao problema apresentado pelo
solicitante, assinado e carimbado por um médico ou
nutricionista.

Plantão Social
O plantão social tem como objetivo garantir
atendimento social à população de baixa renda por
meio de orientação social, apoio material,
encaminhamento aos programas e/ou cursos
existentes, buscando meios para solucionar situações
emergenciais ou identificadas por diagnóstico social.

