A Proteção Social Básica envolve ações de caráter preventivo
com o objetivo de prevenir situações de risco, por meio do
desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento dos laços familiares
e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza (por falta ou insuficiência de
renda, dificuldade de acesso aos serviços públicos, e outros) e vínculos
familiares e sociais fragilizados. Exemplos de serviços: Serviço de
Atendimento Integral à Família - PAIF, desenvolvido pelo Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS, Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças de até seis anos de idade, de
06 a 15 anos, e idosos.
O CRAS é uma unidade pública de assistência social,
responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social
básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que são um
conjunto

de

ações

destinadas

à

prevenção

de

situações

de

vulnerabilidades social (mais exposta a riscos), visando a redução e/ou
superação de vulnerabilidade e a consequente emancipação, autonomia
e melhoria na qualidade de vida da população atendida.
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF é o principal serviço desenvolvido pelo CRAS. Este serviço envolve:
trabalho com as famílias, com a finalidade de fortalecê-las em sua função
protetiva; prevenir rompimentos de vínculos familiares comunitários;
promover a autonomia das famílias; entre outras. As ações do PAIF
incluem: Acolhida (Escuta e atendimento qualificado); Visita técnica em
domicílio; Orientação, encaminhamentos para serviços, programas
(como Benefício de Prestação Continuada para Idosos e Pessoas com
Deficiência, Passe livre para pessoa com deficiência e idosos; Cadastro
Único, Programa Bolsa Família) com devido acompanhamento das
famílias; Grupos de famílias; Acompanhamento Familiar; Promoção ao
acesso à documentação civil; Organização e articulação de recursos
disponíveis na rede local; Concessão de benefícios eventuais (auxílio

natalidade, auxílio-funeral, cesta básica); SCFV - Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos.
O SCFV é um serviço realizado em grupos, organizado a partir
de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus
usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o
trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco
social.
O SCFV organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de
vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade,
fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência
comunitária.
Oferece ainda o Projeto Mamãe Feliz, que atende as gestantes
em situação de vulnerabilidade social, com orientações e confecção de
enxoval.

Endereço: Rua Alcides Melquiades, 1030
Telefone: (67) 34471002
E-mail: crasnhs@hotmail.com
Coordenadora: Maria Cristina Frangiotti

