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1| Metas Propostas 

·   Índice de presença igual ou superior à 70% 

·   Índice de participação das famílias igual ou superior a 50% 

·    Encaminhamentos à rede de proteção 

·    Satisfação dos usuários e família com o serviço oferecido 

·   Valorizar a ação e reflexão sobre valores éticos de cidadania e atividades sócio culturais 

·     100% dos usuários com documentação civil 

·     100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único 

 

 

2| Resultados Alcançados 
 
- O serviço executado no período atingiu resultados ampliando o acesso dos direitos da pessoa com 

deficiência, reduzindo as situações de isolamento social, assim, reduzindo as ocorrências de risco 

social.  

- Através das oficinas executadas dentro e fora da instituição, os usuários atendidos atingi cada vez 

mais a melhora na autonomia e independência, fortalecendo aspectos no desenvolvimento do dia a dia 

e nos vínculos com a família e a comunidade, tornando a inclusão social, sempre viável para a pessoa 

com deficiência, considerando a limitação de cada um. 

- Prestando orientações e fornecendo informações nos atendimentos com os cuidadores e familiares, 

melhora se as condições através do acesso a bens e serviços públicos. 

- A reunião com os cuidadores (pais e/ou responsáveis), atingiu resultados no sentido da instituição 

partilhar com estes, assuntos relevantes a execução das atividades, bem como pactuar compromissos 



para a melhoria do andamento do serviço como o um todo.  

 
3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto 
 
De acordo com as metas estabelecidas no plano de trabalho, segue os impactos das ações nos 

indicadores: 

 - Com a listagem de presença dos atendidos nas atividades (dias de atendimento x faltas dos usuários), 

verificamos um índice de participação satisfatório, considerando o início e organização das atividades, 

respeitando as escolhas dos usuários. Em algumas oficinas foi necessário a contratação de profissional 

para condução dos trabalhos. 

 - A reunião ocorrida no período, teve um índice de participação satisfatório, no entanto não atingimos 

conforme o previsto pelas metas propostas. Outras atividades direcionadas aos familiares, estão no 

processo de inscrição .  

 - No período foram realizadas diversas orientações, acerca dos assuntos relacionados aos atendidos e 

seus familiares, no entanto não houve solicitação para encaminhamentos na rede de proteção. 

 - A pesquisa de satisfação ocorrerá no prazo de semestral, conforme plano de trabalho. 

 - No período ocorreram atividades de expressão social, cultural e de inclusão social na sede da ASIN e 

em outros locais, conforme cronograma pre estabelecidos.  

 - De acordo com o banco de dados do prontuário dos usuários, todos possuem documentação civil. 

Critérios estabelecidos para a inscrição. 

 - No período de seis meses, os encaminhamentos serão realizados, conforme descrito no plano de 

trabalho. Ressaltamos que o fluxo de atendimento ainda será definido pela secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 Indicadores de Projeto 

2º Mês | FEV/2018 
 

1 – Banco de Dados do prontuário dos usuários 

  Descrição: Através dos atendimentos realizados, verificamos que todos possuem documentação 

necessária. 

Previsto Mensal: 100,00% 

Realizado no Mês: 100,00 (100,00%)  

Observações: Todos possuem documentação . 

2 - Dias de atendimento x faltas dos usuários 

Descrição: As oficinas foram executadas conforme o previsto e a participação dos usuários foi 

satisfatória, exceto algumas, justificadas devido a contratação de oficineiro e período de inscrição. 

Previsto Mensal: 70,00% 

Realizado no Mês: 70,00 (70,00%)  

Observações: Atingimos o percentual de 70 % de frequência. 

3 -  Número de atividades de expressão social, cultural e de inclusão social 

Descrição: A atividade ocorreu para os interessados nas atividades, conforme desejo do coletivo , e de 

acordo com agenda elaborada pela equipe. 

Previsto Mensal: 100,00 % ( interessados na atividade) 



Realizado no Mês: 100,00 (100,00%) | Atingiu a Meta 

Observações: Conforme o interesse e desejo dos atendidos da ASIN na agenda estipulada para está 

atividade, todos comparecerão e corresponderão de acordo com o planejado. Não há percentual estabelecido 

para está meta. 

4 |- Número de encaminhamentos, referência X contra referência 

Descrição: Em processo de definição do fluxo de atendimento . Será realizado no período de seis meses. 

Previsto Mensal: 100,00 % 

Realizado no Mês: 0,00 (0,00%)  

Observações: Em processo de definição do fluxo de atendimento. Ocorrerá no período de seis 

meses,conforme plano de trabalho. 

5 - Quantidade de encaminhamentos conforme necessidade 

Descrição: Considerando a necessidade no período, não houve encaminhamento. 

Previsto Mensal: 0,00 

Realizado no Mês: 0,00 (0,00%)  

Observações: Não houve solicitação para encaminhamentos à rede de proteção. No entanto realizado 54 

atendimentos atingindo o percentual de 46% da meta estipulada para o projeto, de 120 usuários e suas 

famílias. 

6 - Quantidade de “feedback” recebidos pela família e usuários 

Descrição: A pesquisa ocorrerá no período semestral, conforme previsto no plano de trabalho. 



Previsto Mensal: 0,00 

Realizado no Mês: 0,00 (0,00%)  

Observações: Ocorrerá semestralmente, conforme previsto no plano de trabalho. 

7 -  Reuniões sócio educativas x Faltas dos familiares 

Descrição: Participação das famílias nas reuniões sócio educativas. Houve ausência de familiares. 

Previsto Mensal: 50,00 % 

Realizado no Mês: 41,00 (41,00%)  

Observações: Houve participação satisfatória, porém sem atingir a meta prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


