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2. introdução

Fundada em 1993, a Federação das Apaes do
Estado de São Paulo (FEAPAES/SP), é uma entidade sem fins lucrativos de assistência social,
assessoramento e defesa de direitos, que tem por
objetivo fortalecer o movimento social da pessoa
com deficiência. Atualmente, a Federação congrega 305 Apaes no estado.
Nos termos do Estatuto Social, a Federação tem
por missão promover e articular ações de assessoramento, defesa e garantia dos direitos sociais
das pessoas com deficiência e representar o Movimento Apaeano perante os órgãos estaduais, para
melhoria da qualidade dos serviços prestados por
suas filiadas, na perspectiva da inclusão social de
seus usuários e de suas famílias.
A fim de cumprir sua missão a Feapaes/SP trabalha com foco na formação e capacitação de lideranças, defesa, efetivação e construção de novos
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento
das desigualdades sociais, articulação com os órgãos públicos e privados de defesa e garantia de
direitos, dirigidos ao público da Política de Assistência Social.
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Sua atuação é respalda
pelas seguintes
legislações:

Política Nacional da Assistência Social
(PNAS) nº 8.742/93;
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);
Sistema Único da Assistência Social (SUAS)
redigido pela Lei nº 12.435/2011;
Certificado das Entidades de Assistência
Social (CEBAS), estabelecido pela Lei nº
12.101/2009;
Resolução nº27 de 2011, estabelecida pelo
Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS);
Resolução nº34 de 2011, estabelecida pelo
Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS);
Lei nº 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI);
E demais legislações pertinentes para os trabalhos a serem desenvolvidos.
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Da Organização
A Federação das APAES do Estado de São Paulo está organizada da seguinte forma:
Além destes órgãos organizativos, a Federação
contará com a Procuradoria Jurídica, órgão de assessoramento jurídico, exercido por profissional
de reconhecida idoneidade e saber.

O presente Plano de Ação ora apresentado prevê
atividades juntos as suas filiadas para o ano de
2017, visando à articulação junto aos órgãos públicos e privados na perspectiva da defesa e garantia
de direitos das pessoas com deficiência e o fortalecimento do Movimento Apaeano.
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Nos termos do Estatuto Social a Federação das Apaes do Estado de São Paulo tem
por finalidade:

01

Promover, assegurar e defender o
progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica
do Movimento Apaeano, mantendo
a ética em relação às demais Federações Estaduais, à Federação Nacional, às Apaes e aos seus associados;

02

Atuar na definição da política estadual de atendimento à pessoa com deficiência, orientando e assessorando as
entidades filiadas, quanto a sua execução, com o objetivo de promover a
melhoria da qualidade de vida das
pessoas com deficiência intelectual
e múltipla, em seus ciclos de vida,
criança, adolescente, adulto e idoso,
assegurando-lhes o pleno exercício
da cidadania;

03

Articular, junto aos poderes públicos
e entidades privadas políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência;

04

Estimular e apoiar o desenvolvimento
permanente das entidades filiadas exercendo sua representatividade junto aos
órgãos públicos e entidades privadas;

05
06

Orientar e acompanhar o funcionamento das Apaes no Estado, conforme o Estatuto;
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Produzir, reunir e divulgar informações e experiências sobre assuntos
referentes à pessoa com deficiência,

incentivando a publicação de trabalhos e obras especializadas;
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Compilar e divulgar as normas legais
relativas à pessoa com deficiência,
provocando a ação dos órgãos competentes no sentido do cumprimento
e aperfeiçoamento da legislação;

08

Promover ou estimular a realização
de estatísticas, estudos e pesquisas em
relação à causa das pessoas com deficiência, propiciando o avanço científico
e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que
atuam nas entidades filiadas;
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Propor programas de atenção à pessoa
com deficiência intelectual e múltipla
estimulando as filiadas quanto à realização de ações de atendimento à pessoa com deficiência desde a prevenção
até o envelhecimento saudável;
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Prestar, através das filiadas, serviços ou realizar ações assistenciais, de
forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e
a quem deles necessitar, sem qualquer
discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo
apenas à distribuição de bens, benefícios e a encaminhamentos;
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Encarregar-se, em âmbito estadual,
da divulgação de informações sobre
assuntos referentes às pessoas com de-

ficiência, incentivando a publicação de
trabalhos e de obras especializadas;

12

Desenvolver política de Autodefensores garantindo a participação efetiva em todos os eventos e níveis do
Movimento Apaeano;
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Promover e articular programas de prevenção, educação, saúde, assistência
social, esporte, cultura, lazer e formação para o trabalho visando à inclusão
social da pessoa com deficiência preferencialmente intelectual e múltipla.
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Primar pelo cumprimento dos Estatutos das Apaes, Federação do Estado e Federação Nacional.

Da Administração

A Federação das Apaes do Estado de São
Paulo possui corpo diretivo que é composto
por Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, eleitos pelas Apaes
filiadas do Estado de São Paulo. Visando sua
missão, a diretoria se reúne ordinariamente e
extraordinariamente, quando necessário.
Para o ano de 2017 serão realizadas quatro
Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva,
ocasião que envolve os Conselhos de Administração e o Conselho Fiscal; uma Assembleia
Geral Ordinária e demais Reuniões Extraordinárias que se fizerem necessárias a serem realizadas de forma descentralizadas nas diversas
regiões do Estado.
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Promover o assessoramento das filiadas na
busca da excelência do serviço prestado, tendo
como foco a formação e capacitação de lideranças,
a defesa e garantia dos direitos das pessoas com

deficiência intelectual e/ou múltipla, visando à
promoção da cidadania, o enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas.

Assessorar as Apaes na execução de suas
finalidades contribuindo para um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, em todos os
ciclos de vida;

Promover e incentivar junto às filiadas, programas de prevenção às deficiências, nas
diversas áreas de atuação do Movimento
Apaeano;

Promover juntamente com suas filiadas a
defesa e garantia de direitos das pessoas
com deficiência e atuar na construção de
novos direitos;
Estimular e capacitar as Apaes no atendimento de Assistência Social, Educação e
Saúde, às pessoas com deficiência, desde
os primeiros meses de vida até o envelhecimento, com foco na manutenção da qualidade de vida;
Atuar junto ao poder público, entidades privadas e na definição das políticas públicas
de atendimento às pessoas com deficiência
e suas famílias;
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Desenvolver a política de autodefensores e
estimular as Apaes a promover o protagonismo dos usuários e sua inclusão na vida
comunitária.

A Federação das Apaes do Estado de São Paulo
(Feapaes/SP) recebe contribuições das APAES filiadas e de parcerias privadas, tendo como finalidade
manter a sustentabilidade financeira da entidade.
Os recursos financeiros são integralmente aplicados em sua finalidade estatutária, demonstrados
em documentos contábeis, que são auditados anualmente por auditoria independente.

A Feapaes/SP está sediada em Franca funcionando em um espaço próprio, localizado na Rua
Tomaz Pedro do Couto, 471, Polo Industrial Abílio Nogueira, com uma área (748,20m). A sua infraestrutura está subdivida em: Captação de Recursos, Comunicação, Cursos, Superintendência,
Equipe da Qualidade, Jurídico, Ouvidoria, Sala de
Reuniões, Recursos Humanos e Recepção.
No decorrer do ano corrente serão realizadas
manutenções em sua infraestrutura, visando atender as necessidades, à conservação e a melhoria
do imóvel em pleno e regular funcionamento.
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8. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
A serem desenvolvidas durante o ano de 2017 – Ações de Assessoramento, de
Defesa e Garantia de Direitos.
Visando sua missão em promover o assessoramento as suas filiadas, a Feapaes/SP desde
2015 trabalha com o Programa de Qualidade denominado Apae Excelência, no qual tem como
objetivo principal contribuir com o desenvolvimento e melhoria continua das Apaes.
Incorporado ao Ciclo do PDCA, no qual assegura que em seus processos tenham recursos
suficientes e sejam gerenciadas adequadamente, as oportunidades para melhoria sejam identificadas e as ações sejam tomadas; o Programa
visa realizar um ciclo continuo de monitoramento, estudo, capacitações e assessoramento;
de forma a proporcionar o desenvolvimento e
aprimoramento das Apaes.
É extremamente relevante trabalhar de maneira transparente e sistemática, envolvendo os
profissionais de todas as áreas no desenvolvimento de suas habilidades em beneficio do melhor atendimento as pessoas com deficiência e
suas famílias.
Com o Programa Apae Excelência, a Federação busca cumprir sua missão de assessoramento as Apaes do Estado de São Paulo, oferecendo todo o suporte de capacitações, orientações
e materiais de apoio necessários para melhorar
continuamente o desempenho, levando em consideração, as necessidades de todas as partes
interessadas.
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Atividades de assessoramento que serão desenvolvidas visando a a melhoria
continua dos serviços prestados:
Cursos nas áreas da Assistência Social, Educação e Saúde;
Reuniões de Coordenação;
Encontros dos Grupos de Trabalho (GTs);
Congressos Regionais;
Congresso Estadual;
Eleições Regionais de Autodefensores nos
vinte e dois Conselhos Regionais;
Eleição Estadual do casal de Autodefensores;
Visitas in loco dos ouvidores;
Assessoria jurídica;
Assessoria da Equipe da Qualidade às suas
filiadas

Ações de Assessoramento técnico serão desenvolvidas com objetivo de orientar as
seguintes áreas de coordenadorias:

Artes;
Assistência Social;
Autodefensoria;
Defesa de Direitos e Mobilização Social;
Educação e Ações Pedagógicas;
Educação Física;
Educação Profissional;
Saúde.
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No presente ano corrente serão realizadas reuniões técnicas entre os Coordenadores
Estaduais e os Coordenadores Regionais e reuniões do Grupo de Trabalho.
Público alvo:
Apaes e entidades congêneres, que atualmente
congregam 305 filiadas, através de suas Diretorias, Conselhos, equipe técnica, famílias e pessoas
com deficiência de todo o Estado de São Paulo.

Meta de atendimento:
Atendimento aos profissionais das 305 Apaes
filiadas e entidades congêneres do estado de São
Paulo, que tem por missão o atendimento à pessoa com deficiência e suas famílias.
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9. PRINCIPAIS ATIVIDADES
Serviço de Assessoramento às filiadas

O serviço consiste no assessoramento às 305
Apaes do estado de São Paulo, por meio de contatos telefônicos, e-mails, atendimentos on-line,
visitas in loco às filiadas, correspondências ,cursos, palestras e reuniões nas áreas de atuação da
Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde.
Em conformidade com a Resolução do CNAS
nº 27 de 19/09/2011, as ações de assessoramento terão como objetivo: “fortalecer e qualificar as
entidades e organizações quanto ao seu planejamento, captação de recursos, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais e para sua atuação
na defesa e garantia de direitos”.

a) Reunião de Coordenadorias
As Coordenadorias Estaduais terão por finalidade contribuir na orientação e capacitação das
filiadas, reunindo-se com os Coordenadores dos
Conselhos Regionais a fim de disseminar informações, discutir questões inerentes ao atendimento das Apaes e articulação de ações de interesse
do Movimento Apaeano.
As coordenadorias são compostas por oito
áreas, sendo elas, Artes, Assistência Social, Autodefensoria e Família, Defesa de Direitos e Mobilização Social, Educação, Educação Física, Desporto
e Lazer, Educação Profissional e Saúde e Prevenção. Serão realizadas três reuniões descentralizadas que visam facilitar a participação das Apaes
nas discussões das legislações e principais políticas que dizem respeito à pessoa com deficiência.
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Capacitações

a) Congressos Regionais e Congresso Estadual
Com objetivo de difundir conhecimentos e atualização profissional aos colaboradores das Apaes,
serão realizados Congressos Regionais e um Estadual. Todas as edições desse evento contarão com
especialistas e conferencistas para orientar os profissionais e técnicos das Apaes nas áreas de Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde.
Serão realizadas 11 edições regionais que estão
geograficamente dividas para englobar os 22 (vinConselhos Regionais de Administração da Feapaes/SP, facilitando assim, a participação de todos.
No presente ano de 2017 será realizado um Congresso Estadual, que é um dos eventos mais importantes do Movimento Apaeano, ao lado do Festival Nossa Arte e das Olimpíadas Especiais. Juntos,
estes eventos integram uma das responsabilidades
estatutárias da Feapaes-SP para com suas 305 filiadas, contribuindo para avanços na qualidade de
vida da pessoa com deficiência por meio do esporte, da arte e da atualização profissional.

c) Cursos
A Feapaes/SP com o intuito de capacitar e atualizar os profissionais de suas filiadas, almejando
o fortalecimento e maior qualidade dos trabalhos
ofertados aos usuários e famílias, a Federação
programou uma agenda de cursos nas áreas da
Assistência Social, Educação e Saúde, de acordo
com as necessidades elencadas pela Equipe da
Qualidade durante as análises das principais demandas dos últimos três anos, levando em consideração o resultado da Aplicação do Instrumento da Qualidade em 2013/2014, as Orientações
Técnicas 2014/2015, os Workshops do Programa
APAE Excelência 2016 e as devolutivas dos Relatórios de Implantação de Melhorias.
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Assistência Social
Visando a melhoria continua dos trabalhos realizados por suas filiadas, serão realizados seis
cursos, que abordarão o Trabalho Profissional da
Assistência Social, conforme suas legislações vigentes, como; a Política Nacional da Assistência
Social (PNAS), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Res. 109/2009), que enfatizará as
Proteções Sociais – Básica e Especial Média e Alta
Complexidade e sobretudo o “Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias” enfatizado no nível de Média
Complexidade, além da NOB-RH/SUAS que ressaltará a equipe mínima exigida para a execução
dos Serviços.
Para uma efetividade, abrangência e adesão por
parte de suas filiadas, no decorrer do ano os seis
cursos desenvolvidos serão de forma descentralizados no primeiro e segundo semestre, atendendo
deste modo as Apaes que congregam a Federação.

Educação
Conforme constatado nas evidências dos documentos (relatórios) e nos assessoramentos, os cursos
da educação trabalharão a necessidade de ampliar:
O trabalho individualizado, visto que por se
tratar de alunos com necessidades de apoio
permanente, os professores devem desenvolver aulas que atendam às necessidades
de cada aluno;
A maior participação da família nas ações
educacionais das escolas especializadas,
pois as Apaes são funcionais e necessitam
da parceria e compreensão da família para
que possam ter êxito, e;
O trabalho da equipe multidisciplinar, que
tem como objetivo desenvolver e construir
o Plano de Ensino Individualizado (PEI). A
equipe multidisciplinar geralmente é composta por psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional que atuam em conjunto
com os professores de educação física, artes
e com o pedagogo.

Outro aspecto importante está relacionado à
adequação curricular dos conteúdos propostos
para o Ensino Fundamental Nível I, conforme a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
e no Artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
Desta forma, serão realizados oito cursos de
forma descentralizada, no primeiro e segundo semestre no ano de 2017, visando assim, o fortalecimento dos trabalhos realizados por pelas Apaes.
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Saúde
Após análise das demandas e dos resultados
levantados pela Equipe da Qualidade nos últimos
anos, serão realizados cursos no primeiro e segundo semestre, com duração de 16 horas sobre a CIF
(Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde).
A CIF tem como objetivo geral proporcionar
uma linguagem unificada e padronizada assim
como, uma estrutura de trabalho para a descrição
da saúde e de estados relacionados com a mesma,
proporcionando também, uma base científica
para a compreensão e o estudo dos determinantes, dos resultados e das condições relacionadas
com a saúde, melhorando a comunicação entre
diferentes utilizadores. Dessa forma, atendendo a
necessidade das filiadas, os cursos serão realizados de forma descentralizada em todo o Estado,
buscando o fortalecimento do atendimento das
Apaes na área da Saúde.

Capacitação para Novos
Dirigentes
Com o objetivo de orientar, capacitar e ampliar
as atribuições a serem desenvolvidas pelos novos
dirigentes das 305 Apaes filiadas, a Federação realizará a “Capacitação para os novos dirigentes”
contando com a presença de palestrantes e especialistas em gestão do Terceiro Setor, que juntos
farão a contextualização do Movimento Apaeano
e abordarão temas desde a sustentabilidade financeira à motivação e governança. A capacitação
visa fortalecer e orientar os novos dirigentes na
efetivação de seus trabalhos e na garantia de direitos das pessoas com deficiência.

20

Eventos

a) I Jornada de Saúde
No ano de 2017 será realizada a I Jornada de
Saúde, que tem como objetivo contribuir, fortalecer e orientar as ações realizadas pelas Apaes filiadas à Federação. Deste modo, a Jornada pontuará
temas relevantes para a formação profissional, enfatizando a Neuropsicológia, a Genética, a Comunicação Alternativa, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e o Appliet Behavior Analysis (ABA) que
na tradução livre consiste na Análise Aplicada do
Comportamento.

b) Fórum Educação e Inclusão: cenários e perspectivas
Em parceria com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (Unesp/Franca), será
realizado no segundo semestre, um Fórum que
terá como tema a “Educação e Inclusão: cenários e
perspectivas”, voltado para profissionais, pesquisadores e estudante. Compreendendo a importância de se discutir a temática, o evento contará com
palestrantes renomeados que contribuirá para a
ampliação dos conhecimentos.

c) Setembro Verde
Buscando fortalecer as ações desenvolvidas
por suas filiadas, no mês de setembro, denominado “Setembro Verde” a Feapaes/SP estimulará suas filiadas a publicizar seus trabalhos desenvolvidos com a comunidade no que tange o
tema de Inclusão das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Espera-se que as atividades
desenvolvidas do Setembro Verde sejam em parceira com as prefeituras, secretarias municipais,
escolas, e demais espaços comunitários e órgão
de representatividade.
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d) Fórum do Programa de Autogestão e Autodefensoria
Com objetivo do cumprimento estatutário e
conforme com o Programa Nacional de Autogestão, Autodefensoria e Família. “A Autodefensoria
refere-se ao processo de autonomia e participação
de pessoas com deficiência, engajando-se pessoalmente na luta pela defesa de seus direitos, tomando suas próprias decisões a respeito de suas
vidas, reivindicando voz e espaço para expressar
suas ideias, desejos, expectativas e necessidades.”
A Federação no ano de 2017 engajará e estimulará junto aos seus vinte e dois (22) Conselhos Regionais a realização dos Fóruns Regionais para a
eleição dos seus representantes, o qual deve ocorrer no primeiro semestre. No segundo semestre,
a Federação realizará em paralelo ao Congresso
Estadual a delegação dos dois casais de Autodefensores que representarão a Feapaes/SP nos diversos espaços de articulação e defesa de direitos,
conforme Estatuto.

d) Concurso Estadual de Cartão de Natal
Anualmente as Apaes participam do Concurso
Estadual de Cartão de Natal, ocasião em que cada
estado terá um vencedor. Em seguida os vencedores participarão do Concurso Nacional. Este evento objetiva trabalhar a linguagem das artes visuais
juntos aos atendidos das Apaes.
Nas etapas regionais, os participantes exporão
seus trabalhos até que se realize a etapa estadual,
prevista para o segundo semestre. A Federação é
articuladora desse evento através da Coordenadoria de Artes.
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Educação Continuada

a) Grupo de Trabalho
Com o intuito de aprimorar suas atividades desenvolvidas, a Feapaes/SP, trabalhará com Grupos de Trabalho (GTs) nas áreas da Assistência
Social, Educação, Gestão e Saúde, estes compostos por profissionais voluntários das Apaes filiadas. Os GTs no presente ano corrente se reunirão
semestralmente, para discutir, estudar e formular
orientações técnicas às suas filiadas.
Um dos objetivos elencados pelos Grupos são
as revisões e publicização dos Manuais de Orientações Técnicas de cada área, Assistência Social,
Educação, Gestão e Saúde.
Os GTs possuem ainda como atribuição, elencar as necessidades e especificidades a serem tratadas junto ao poder público, a fim de avaliar,
discutir e propor melhorias nas Políticas Públicas
referentes a garantia e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas e
suas famílias.
Visando o fortalecimento dos trabalhos realizados pelas Apaes, os Grupos de Trabalho objetivam o estudo das legislações vigentes e demais
materiais de estudo/pesquisa que norteiam as
ações desenvolvidas por suas filiadas.
A relevância dos objetivos estabelecidos nos
Grupos de Trabalho (GTs) auxiliará na construção, reformulação e publicização dos materiais
desenvolvidos pelos GTs, instrumentais esses disponibilizados no acesso restrito às Apaes no site
da Federação das Apaes do estado de São Paulo
– Feapaes/SP- www.feapaesp.org,br.
Com os objetivos e ações a serem desenvolvidas pelos Grupos, espera-se auxiliar suas filiadas,
repassando informações relevantes e elencar junto
as Apaes demandas pontuadas por esses mesmos
profissionais.
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b) Manual de Orientações Técnicas

No ano de 2015 a Federação das Apaes do Estado de São Paulo, aprimorou os instrumentais
de Orientações Técnicas nas áreas da Assistência
Social, Educação, Gestão e Saúde, transformando
os em manuais. Pensando em um material de fácil
linguagem e entendimento para os profissionais
das Apaes.
Para o ano de 2017 será realizada a revisão e
publicização dos Manuais de Orientações Técnicas, visando contribuir e respaldar nos trabalhos
realizados por suas filiadas.

c) Pesquisas Acadêmicas
No ano de 2016 a Federação firmou parceria com a Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR) para a realização da pesquisa acadêmica sobre a “Validação da Escala de Intensidade de Apoios”. Outra parceria acordada foi
com a Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp – Franca tendo como Projeto
de Pesquisa a temática “Inclusão de alunos com
deficiência intelectual nas escolas da rede estadual de ensino de Franca”.
A relevância da pesquisa para a Feapaes/
SP se dá no campo da articulação da teoria
com a prática, os estudos realizados irão contribuir para as ações desenvolvidas e na luta
para a defesa e garantia de direitos das pessoas
com deficiência. Assim a Federação trabalhará
e acompanhará as pesquisas firmadas entre as
universidades.
Assim, espera-se que os resultados apresentados pelos pesquisadores renomados venham a
fortalecer o Movimento Apaeano, contribuindo
para uma maior visibilidade nos trabalhos executados e a construção de estratégias de atuação
partindo da missão da Federação das Apaes do
Estado de São Paulo.
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Ouvidoria

A ouvidoria é uma atividade institucional de
representação autônoma e independente, de caráter mediador, pedagógico, instrumental e estratégico, que acolhe as demandas não encaminhadas
e solucionadas por outros canais de atendimento.
A principal missão dos ouvidores será a aproximação com as Apaes, seus dirigentes e colaboradores, estreitando o relacionamento com as filiadas e representando a Federação das Apaes do
estado de São Paulo.
As visitas a serem realizadas pelos ouvidores
objetivam a identificação de oportunidades de
melhorias, o aumento da satisfação dos atendidos, bem como uma representatividade enquanto Federação mais próxima da realidade de suas
filiadas. As visitas visam também a unificação
das manifestações dos usuários e suas famílias e
a melhoria continua da identificação das informações e demandas apresentadas pelas Apaes. Além
desses itens, os ouvidores podem representar a
Diretoria Executiva da Federação, se necessário.
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Desenvolvimento Institucional

Para o ano de 2017, o Desenvolvimento Institucional objetiva o fortalecimento da marca
Apae no Estado de São Paulo e a captação de
recurso para a Feapaes/SP visando sua sustentabilidade financeira, além de auxiliar as Apaes
do Estado de São Paulo com recursos advindos
de parcerias de maior magnitude.
Assim, serão traçadas estratégias visando
atingir os objetivos elencados, o que para efetivar tais ações, a Feapaes/SP focará na prospecção de parcerias para a Revista Apae em
Destaque, para o Projeto Banca do Bem, Troco
Solidário automatizado e para a comercialização de produtos institucionais realizados por
um desenhista renomado que delineará um
mascote para as Apaes do estado.
Objetiva-se também que a Revista Apae em
Destaque seja transformada em uma fonte de
recursos para as suas filiadas, além visar a sua
publicização aos doadores contribuindo dessa
forma para a transparência dos trabalhos realizados por suas filiadas.
Será realizado no presente ano, a análise e
divulgação de editais de projetos publicizados
nos diversos meio de comunicação que possam
contribuir nos trabalhos nas áreas de atuação
das Apaes, partindo das premissas de maior
destaque nas demandas apresentadas. Desde
modo, espera-se que com as ações desenvolvidas no decorrer do ano sejam captados em torno
de R$ 500 mil.
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Jurídico

O processo jurídico da Feapaes/SP tem como
finalidade assessorar e orientar as 305 Apaes filiadas à Federação do Estado de São Paulo, objetivando contribuir na melhoria continua dos serviços prestados pelas filiadas, visando a defesa e
garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Os colaboradores do processo jurídico, profissionais de reconhecida idoneidade e saber jurídico, trabalharão em conjunto com o Procurador
Jurídico na assessoria das Apaes em assuntos de
sua competência.
Serão realizadas orientações especificas sobre
questões referentes ao Estatuto, a legislação trabalhista (sindicais, RH), tributária (isenções, imunidades), cíveis, orientações sobre CEBAS, certidões de utilidade pública, convênios, parcerias e
demais orientações que se fizerem necessárias. O
assessoramento se dará através de e-mail, online,
telefônico e se necessário, visita in loco.
Também compete ao jurídico, o acompanhamento de procedimentos e documentos relativos à
formação de novas Apaes no Estado de São Paulo,
elaborar editais de convocação para assembleias,
elaborar pareceres, manifestar nos processos nos
quais a Feapaes/SP se encontra no polo passivo e
ativo e demais ações da esfera jurídica.
Para o ano de 2017, o processo jurídico realizará, além de atendimentos de assessoramento, as
seguintes atividades: participar das reuniões do
grupo de trabalho, participar das Assembleias,
participar de cursos de capacitação, realizar estudos de assuntos referentes à legislação da pessoa
com deficiência, visitar Apaes com irregularidades quando solicitado e atualizar certificados da
Federação.
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Comunicação

A Federação das Apaes/SP com o intuito de
promover a comunicação e dar publicidade as suas
ações junto às filiadas e a comunidade em geral, desenvolver ações essenciais para a divulgação dos
serviços realizados. A elaboração da Revista Apae
em Destaque, informativo semanal da Feapaes/SP,
site www.feapaes.org.br, Facebook: facebook.com/
apaesp, Instagram, vídeos no Youtube, Boletim Eletrônico do desenvolvimento institucional e divulgação de eventos diversos.

Serão elaborados folders, notícias na internet e
imprensa em geral, diagramação da revisão dos Manuais de Orientações Técnicas, vídeos institucionais,
cobertura jornalísticas e fotográficas de eventos, palestras e congressos promovidos pela Federação, além
da produção de materiais gráficos para os cursos e
eventos, criação de 22 grupos no WhatsApp para os
Conselhos Regionais almejando uma maior aproximação e visibilidades das ações desenvolvidas pelos
Conselhos e o Aplicativo voltado a capacitações.

Espera-se que estas ações contribuíam com a melhoria contínua dos
serviços realizados por suas filiadas, fortalecendo o Movimento Apaeano, de forma que os impactos das ações sejam percebidos pelos membros da diretoria das Apaes, pessoas com deficiência, suas famílias e a
comunidade
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A Serem Utilizados
Para execução dos serviços previstos neste
Plano de Ação, a Feapaes/SP utilizará das receitas financeiras previstas para o ano corrente,
decorrentes de contribuições das Apaes filiadas,

Projeto Apae Energia com a realização do Sollo
Brasil, Revista Coop, Troco do Bem e receitas
referentes ao Título de Capacitação e demais
parcerias privadas e doações.
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Na realização das atividades propostas, a Feapaes/SP contará com uma equipe de profissionais
composta por: Equipe da Qualidade, Ouvidoria,
Cursos, Jurídico, Financeiro, Recepção, Captação
de Recursos, Compras, R.H, Serviço Gerais, Superintendência, Estagiários, T.I, Comunicação e Desenvolvimento Institucional.
Na execução das atividades a Federação contará também com apoio de um grupo voluntários.

12. ABRANGêNCIA TERRITORIAL

Em conformidade com as Diretrizes do Movimento Apaeano e o respectivo Estatuto, tem como
abrangência territorial o estado de São Paulo especificamente naqueles municípios que estão sediadas suas filiadas, no total de 305 Apaes.
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As Apaes surgiram de uma mobilização de
pais que buscavam alternativas de atendimento
para seus filhos com deficiência. Esta mobilização mostrou que desde sua gênese, o Movimento
Apaeano contou com participação efetiva das famílias, das pessoas com deficiência e amigos que
se identificaram com a causa.
No decorrer dos anos o Movimento se fortaleceu, estruturando-se em forma de Federação, legitimando suas articulações políticas, expandindo
sua legitimidade nas articulações junto ao poder
público e demais órgão de representatividade,
conquistando e garantindo diversos avanços na
luta, defesa e garantia de direitos das pessoas com
deficiência.
A relevância da participação das famílias,
amigos e das pessoas com deficiência dentro do
Movimento Apaeano em sua trajetória histórica,
contribui para o fortalecimento da efetivação dos
direitos e deveres das pessoas com deficiência,
assim sendo, tem sido fomentado a participação
via Programa de Autogestação e Autodefensoria,
conforme assegurado no Estatuto.
Conforme enfatizado no Estatuto, os órgãos diretivos das Apaes devem assegurar a participação
no mínimo de 30% de pais ou responsáveis. Desse
modo, a Feapaes/SP desenvolverá ações junto às
filiadas que propiciem a participação dos usuários, via eventos (esportivos, concursos e demais
eventos a serem realizados).
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14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Federação das Apaes do Estado de São
Paulo, certificada pela ISO 9001/2008, visando objetivar sua missão, trabalhará no monitoramento e
avaliação de forma sistêmica, com a participação
de toda sua equipe de profissionais qualificados,
bem como em conjunto com suas filiadas, durante
o ano corrente. Buscando dessa forma, à melhoria
continua das ações voltadas às pessoas com deficiência, na defesa e garantia de seus direitos e
para o fortalecimento do Movimento Apaeano.
Para alcançar tais objetivos, os instrumentais
de avaliação a serem utilizados serão as pesquisas
de satisfação, por meio do site da Federação no
aceso restrito de suas filiadas, após cada evento e
cursos, as visitas a serem realizadas pela equipe
da qualidade e ouvidores serão avaliadas.
A relevância da pesquisa de satisfação irá contribuir para melhoria dos serviços realizados, o
que para tal, serão avaliados, o assessoramento,
as devolutivas dos questionamentos feitos por
suas filiadas, os serviços executados pela Equipe
da Qualidade e da Ouvidoria, as visitas in loco, a
frequência dos acessos nas páginas da Federação
e sua qualidade, as publicações das Edições da
Revista Apae em destaque, qualidade das consultorias prestadas pelo setor jurídico, a participação
nos eventos, cursos e demais atividades promovidos pela Federação, a frequência dos atendimentos realizados por telefone e a avaliação de todas
as ações realizadas pela Feapaes/SP.
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Espera-se que com o presente Plano de Ação,
as atividades estruturadas de assessoramento e
defesa e garantia de direitos sejam potencializadas, contribuindo dessa forma para que suas filiadas executem ações, conhecimentos e habilidades,
visando assim o fortalecimento, a construção e a
conquista da autonomia das pessoas com deficiência e suas famílias, inclusive na inclusão social
dos usuários.
Objetiva-se que com o assessoramento, com os
cursos e diversos eventos a serem realizados pela
Federação das Apaes do estado de São Paulo, as
suas 305 Apaes possam compreender a relevância
de se promover melhorias contínuas que impactem diretamente nos serviços prestados e na luta
para efetivação dos direitos sociais de seus usuários e de suas famílias.
Para tal concretude das ações a serem desenvolvidas no ano de 2017, se fará imprescindível
articulações junto ao poder público e privado,
com intuito de atender as demandas relacionadas
à defesa e garantia de direitos das pessoas com
deficiência e suas famílias, de modo que venha a
fortalecer o Movimento Apaeano no Estado.
Por fim, parafraseando Paulo Freire “Não há
saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”, assim a Federação das Apaes do estado de
São Paulo, visando a melhoria contínua dos serviços realizados por suas filiadas e o fortalecimento das ações desenvolvidas apresenta o presente
Plano de Ação de 2017.

Franca, 27 de abril de 2017

Cristiany de Castro
Presidente da Feapaes/SP
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