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Serviço de Proteção Social Básica
no Domicílio para Pessoas
com Deficiência e Idosos

CCS 2020 - Custo unit. R$ 0,18/800
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O que é?

É um Serviço referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social – Cras, que tem a finalidade de prevenir agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos
usuários, e contribuir para o acesso a outros serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas. Desenvolve ações extensivas aos familiares e a rede de apoio, com foco na qualidade de vida,
exercício da cidadania e inclusão na vida social.

Objetivo
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- Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais;
- Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência;
- Identificar situações de dependência;
- Colaborar com redes inclusivas no território;
- Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas com vistas a
promover a sua inclusão social;
- Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos;
- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência e
pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão
social;
- Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos
e o estímulo a participação cidadã;
- Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda;
- Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários;
- Contribuir para a construção de contextos inclusivos.

Público-Alvo

Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situação de vulnerabilidade social
pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de
inserção, habilitação social e comunitária, em especial:
- Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC Idoso e BPC Deficiente);
- Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda.

Unidade

O serviço é realizado prioritariamente no domicílio dos usuários. Em algumas ocasiões, atendimentos
individuais e em grupo podem acontecer no Cras, Centros Comunitários e outros espaços de fácil
acesso ao público, de acordo com as necessidades e possibilidades.

Formas de Acesso

Encaminhamentos realizados pelos Cras ou pela equipe técnica de referência da Proteção Social
Básica.
Outros serviços/unidades podem encaminhar para o e-mail: smads.triagem@piracicaba.sp.gov.br
Equipe Técnica
Assistente Social
Psicólogo
Telefones: 3927-1593 / 3927-1594 / 3927-1598
E-mail: domiciliobasica@piracicaba.sp.gov.br

