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Reinserção Social

Conceito
Processo que implica em continuidade e cooperação, sempre
atravessado pelas complexidades e singularidades características
da dependência de drogas.
Aspectos e pressupostos tais como abstinência, riscos de recaídas,
desconstrução e reconstrução de estilos de vida; o caráter
multidisciplinar e a necessidade do trabalho continuado e
metódico, no curto, médio e longo prazos, exigindo a cooperação
de distintos agentes e sujeitos implicados nos desafios da
reinserção social.
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Método
Procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa, de acordo
com um plano.
Aspectos e Pressupostos
•
•
•
•
•
•
•

Avaliação da capacidade profissional
Resgate dos vínculos afetivos e familiares
Acesso a educação
Planejamento orçamentário
Plano de manutenção do tratamento e recuperação
Acompanhamento Psiquiátrico
Geração de renda

Aspectos e Pressupostos
• Trabalho
• ...] o Ipea constata que os brasileiros estão longe de alcançar a
situação de pleno emprego. “O pleno emprego é uma situação
onde todos teriam uma colocação no mercado de trabalho e
com remuneração que o empregado considere justa para o seu
trabalho. Não é pleno emprego o que temos hoje no Brasil:
mercado informal grande, pessoas com subocupação e
rendimentos médios baixos que não condizem com uma situação
de pleno emprego”, explicou a técnica de Planejamento e
Pesquisa do Ipea, Maria Andreia Lameira.

Art. 16 - Atividades de capacitação, de promoção da
aprendizagem, de formação e as práticas inclusivas são aquelas
que buscam a inserção e a reinserção social, o resgate ou a
formação de novas habilidades profissionais, práticas ou para a
vida, e o aprendizado de novos conhecimentos, de modo a
promover o empoderamento e o desenvolvimento das habilidades
sociais do acolhido.

Art. 18 - A entidade deverá buscar, com o apoio dos gestores
locais e mediante pactuação, a articulação com a rede de
atenção, cuidado, tratamento, proteção, promoção, reinserção
social, educação e trabalho, além dos demais órgãos que atuam
direta ou indiretamente com tais políticas sociais.

Art. 20 - A reinserção social deverá constar no programa de
acolhimento da entidade e ser promovida em articulação com a
rede local, incluídos programas de educação, capacitação
profissional e de geração de renda e trabalho, sem prejuízo das
iniciativas da própria entidade.
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É constituído por residentes que estão em seu primeiro acolhimento institucional, com
idade entre 18 a 25 anos, que necessitam de maior disponibilidade do educador
social de referência para formação de rede assistencial e social de apoio e inserção
no mercado de trabalho.

É constituído por residentes com idade avançada, em sua maioria com problemas
decorrentes do uso do álcool e com maiores comprometimentos físicos e/ou psíquicos e
que necessitam de gerenciamento de caso mais próximo por parte do educador social
de referência.

É constituído por residentes que durante o Processo de Recuperação precisaram
retomar seu papel profissional. Para a eficácia do atendimento dos acolhidos
inseridos nesse grupo é disponibilizado um educador social de referência e
atividades voltadas à recuperação no período noturno.

É constituído por residentes que encontram-se na etapa final de seu Processo de
Recuperação e/ou que concluíram com êxito seu tratamento e permanecem como
agilizadores no Processo de Recuperação dos demais acolhidos, com supervisão direta
da equipe de tratamento para resolução de seus conflitos internos e conflitos das
demandas emergidas no grupo de residentes.
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“A qualidade do tratamento depende da qualidade
das pessoas que o implementam”
Pe. Gabriel Mejia

