CRONOGRAMA DE AÇÕES DAS SECRETARIAS – PGRC – Curitiba
AÇÃO

SECRETARIA

Acompanhar as famílias com alto índice de vulnerabilidade através do Plano de ação intersetorial construído em conjunto com a família
Incluir as famílias em serviços, programas e projetos socioassistenciais
Fundação de Ação Social (Assistência Social)

Realizar 2 (duas) ações coletivas no território priorizado anualmente
Ofertar atendimentos ao público prioritário no SCFV
Encaminhar pessoas para cursos de qualificação profissional
Qualificar os profissionais da FAS da Regional Tatuquara sobre atendimento a pessoas LGBTI.
Identificação e sensibilização do público prioritário

Fundação de Ação Social (Trabalho e renda)

Ofertar grupos, com no mínimo 10 e no máximo 25 pessoas, para o desenvolvimento de competências voltadas ao mundo do trabalho.
Direcionar oportunidades, já existentes do município, visando o acesso ao mundo do trabalho, por meio de Intermediação de Mão de Obra - IMO,
Qualificação Profissional e ações de Inclusão Produtiva (trabalho, emprego, empreendedorismo, geração de renda, associativismo e cooperativismo)
Promover novas oportunidades de acesso ao mundo do trabalho.
Promover a inclusão digital e gerar novas oportunidades de acesso ao mundo do trabalho, com prioridade para a pessoa
Oportunizar vagas aos adolescentes a partir de 14 anos identificados, no Programa de Formação para o Primeiro Emprego – PPE.

Fundação Cultural de Curitiba

Espaço colaborativo e de Economia Criativa do Bairro Novo da Caximba.
Ônibus Museu - Unidade móvel na qual o visitante aprecia e interage com 14 estações equipadas com painéis, projetores, óculos de realidade virtual, telas
sensíveis ao toque, jogos de montar e tablets, entre outros equipamentos que permitem uma experiência de interação com a história, a arte e o patrimônio.
Contação de Histórias – Atividades de literatura desenvolvidas por mediadores de leitura
Oficina de Origami –Atividade de dobradura desenvolvida por servidora da FCC.
Apresentações culturais – Atividades culturais de teatro, dança, música e cinema oriundas dos editais da FCC.
Disponibilizar transporte coletivo exclusivo (ônibus) para os moradores da Vila 29 de Outubro cadastrados no Programa, para deslocamento até o
Armazém da Família Campo do Santana
Realizar o cruzamento de informações e analise dos cadastros (SMSAN/SMS/Cohab) das famílias moradoras da Vila 29 de Outubro

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Caracterizar por gênero o cadastro das famílias moradoras da Vila 29 de Outubro
Realizar o cadastro de novas famílias e reativar os cadastros inativos
Implantar Horta Comunitária na Vila 29 de Outubro
Atendimentos de crianças, adolescentes e jovens em atividade sistemática orientada pela SMELJ na praça do Piá.
Participação de crianças, adolescentes e jovens em torneios e festivais esportivos promovidos pela SMELJ.
Participação de crianças, adolescentes, jovens e adultos em eventos de lazer e recreação promovidos pela SMELJ.

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude

Participação de crianças, adolescentes, jovens e adultos em edições de festivais de férias promovidos pela SMELJ.
Participação de adultos em orientações do equipamento promovidas e pela SMELJ.
Participação de jovens de 15 a 29 anos nas audiências jovens pela SMELJ
Participação de jovens em edições de curso de empreendedorismo promovido pela SMELJ.
Necessidade de atendimento do pelotão escolar com efetivo da GM à EM Joana Raksa.
Necessidade de implementação de policiamento de Proximidades ostensivas com viaturas, motocicletas e guardas municipais.
Necessidade de aquisição e instalação de equipamentos de videomonitoramento por câmeras e drones
Atividades de rondas e vigilância aos equipamentos próprios municipais (em Joana Raksa, nova unidade de saúde, CRAS, Parque linear, e áreas de
eventos).
Atividades de rondas na extensão da vila 29 de Orutubro.
Implantação de atividades do Programa Guarda Mirim na escola Joana Raksa.
Apresentação de peças com o teatro de fantoches da GM.

Secretaria Municipal da Defesa Social

Atividades do programa cão amigo.
Palestras para a comunidade local sobre temas à Segurança Pública e Prevenção Social.
Implementação de atividades extracurriculares de arborismo/escalada para alunos da EM Joana Raksa.
Ações da Patrulha Maria da penha
Implementação de ações de inserção social, por meio de cursos de qualificação profissional para indivíduos em situação de vulnerabilidade social.
Implementação do projeto viva Jovem
Sensibilização sobre prevenção ao uso de álcool e drogas para a comunidade local

Assessoria de Direitos Humanos e Política para Mulheres

Atividades de prevenção ao uso de álcool e drogas ás famílias da comunidade local, por meio de apresentação de peças teatrais.
Capacitar profissionais da rede municipal e estadual, da região do bairro Caximba sobre a temática violência contra a mulher, rede de atenção e
atendimento ao homem agressor
Realizar ações com o ônibus lilás divulgando a campanha Vire a Página
Realizar palestras com as moradoras do território sobre os tipos de violência
Realizar capacitação para as lideranças comunitárias para identificarem sinais de violência
Inscrever as gestantes residentes na área da Vila 29 de outubro até o 4º mês (120 dias de gestação) no Programa Rede Mãe Curitibana Vale a Vida
Realizar atividades educativas e de método contraceptivos para redução da prevalência de gravidez na adolescência na área da Vila 29 de outubro

Secretaria Municipal de Saúde

Realizar vacinas para crianças menores de 1 ano na área da Vila 29 de outubro
Realizar exames de preventivo do colo de útero das mulheres de 25 a 64 anos da área da Vila 29 de outubro
Acompanhar todos os casos de Tuberculose com tratamento adequado
Qualificar os profissionais da rede de atenção do DS Tatuquara sobre atendimento a pessoas LGBTI

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Fábrica de Flores
Treinamento ou capacitação
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