ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA EM
RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS
- Para gestores, profissionais, residentes e familiares –.
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Apresentação

O êxito na organização de um serviço depende da qualidade de uma cultura de
pensamento e ação, ao nível institucional e pessoal, traduzida na concepção e concretização de
boas praticas, a todos os níveis.
É importante ressaltar que compete ao Estado, impulsionar a equiparação de
oportunidades, por meio de políticas públicas que preparem equipamentos utilizáveis por
TODAS AS PESSOAS, além de disponibilizar os meios necessários para que os direitos sejam
efetivos, respeitando-se as especificidades das pessoas com deficiência e garantir a efetividade
da liberdade de escolha de movimentação ou de moradia.
A preocupação pelo respeito, promoção e defesa dos direitos humanos na organização
dos serviços propostos no Plano Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência - Viver Sem
Limite, dentre eles as Residências Inclusivas, é base fundamental para o bem-estar e qualidade
de vida das pessoas com deficiência.
As boas práticas devem ser continuamente assumidas, refletidas e avaliadas, em
ambiente de verdade, transparência e confiança, sempre orientadas por aquela preocupação
essencial de efetivação dos direitos humanos da pessoa com deficiência. Além disso, não
perder de vista o respeito e cuidado para com a realização pessoal e profissional de todos os
dirigentes e colaboradores empenhados nesta missão de tão relevante importância social.
Aqui deixamos em forma de Perguntas e Respostas, além de outras informações
consideradas importantes para subsidiar o processo de reordenamento e/ou implantação de
Serviços de Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas,
como a Base Legal citada nas Resoluções do CNAS e da CIT.
TODOS OS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL SÃO ELEGÍVEIS PARA O ACEITE AO COFINANCIAMENTO
FEDERAL PARA SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, EM
SITUAÇÃO DE DEPENDENCIA, EM RESIDENCIAS INCLUSIVAS.

Oportunamente serão disponibilizados outros subsídios para a atuação dos gestores.

Secretaria Nacional de Assistência Social
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
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