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0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Situação de Rua
Detalhe do Programa

Informações Básicas
Secretaria:
Data Início:
Horizonte Temporal:
Objetivo:

Publico Alvo:
Situação Atual:
Justificativa:

Secretaria de Assistência Social
01/01/2018

Natureza:
Data Final:
31/12/2021
Prazo:
4 anos
Ofertar serviços para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência garantindo o
acolhimento pela rede de serviços, restaurando e preservando a integridade e a autonomia da população em
situação de rua direcionando para atividades que promovam o desenvolvimento de sociabilidade na perspectiva de
fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares com a finalidade de oportunizar a construção de novos
projetos de vida.
Pessoas em situação de rua
Concluído
A população em situação de rua é uma questão social histórica, presente nas principais cidades do País e do
mundo. Caracterizada como um grupo populacional heterogêneo, essas pessoas possuem em comum a pobreza
extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a falta de moradia convencional de forma regular. Assim,
utilizam espaços públicos como moradia e sustento. Dentre os fatores que levam as pessoas a essa condição
destacam-se os conflitos familiares, o desemprego, o transtorno mental e o uso de drogas.
Visando oferecer trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e
encaminhamentos a outros serviços sociaassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na
construção da autonomia, da (re) inserção social e da proteção às situações de violência.

Previsão Financeira (R$)
Fonte

2018

2019

2020

2021

Total

Recursos Próprios

R$ 8.330.473,00

R$ 8.787.085,00

R$ 9.069.854,00

R$ 9.382.642,00

R$ 35.570.054,00

Recursos Vinculados

R$ 1.378.007,00

R$ 1.101.337,00

R$ 1.116.230,00

R$ 1.135.035,00

R$ 4.730.609,00

Total

R$ 9.708.480,00

R$ 9.888.422,00

R$ 10.186.084,00

R$ 10.517.677,00

R$ 40.300.663,00

Ações do Programa
2012 - Acolhimento Institucional( Atividade )
2319 - Promover o Empreendorismo das Pessoas em Situação de Rua( Atividade )
2285 - Projeto Morar Sem Risco - Moradias Alternativas / Auxilio Moradia( Atividade )
2286 - Projeto Morar Sem Risco - Moradias Alternativas / Bolsa Moradia( Atividade )
2358 - Serviço Especializado em Abordagem Social( Atividade )
2068 - Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP( Atividade )
1382 - Reestruturar e Ampliar a Escola da Vida( Projeto )
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