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As situações de desproteção
social exigem respostas
articuladas do Estado através
de suas diversas políticas.
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 Proteção Social  

   É uma garantia de direito do
cidadão oferecida pelo Estado
frente as inseguranças sociais.       
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d) de estudo e análise permanente dos conceitos fundamentais, tais
como: família e território, nas abordagens sociológica, antropológica,
econômica, psicológica, entre outras, cuja compreensão é essencial para
a implementação qualificada do PAIF;     
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e) do planejamento e análise das ações a serem adotadas no
desenvolvimento do trabalho social com famílias;      

f) da promoção da participação dos usuários no planejamento e avaliação das
ações do Serviço;
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As famílias eudemonistas são aquelas onde seus membros estão
unidos pela busca à felicidade. A base desse tipo de união é a
criação de laços afetivos e recíprocos entre seus membros,
independente das relações de consanguinidade.
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Enfim, é necessário que a noção de
"família" seja ampliada e tratada

com o devido respeito e sem
discriminação. Apenas assim será

possível garantir o cumprimento dos
direitos já existentes e também a

sua evolução.
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Vínculo entre o Serviço e a família; 

A história de cada família deve ser compreendida;

Uma escuta sem julgamento ou preconceitos, que permita à família falar
de sua intimidade com segurança; 

O saber profissional seja colocado à disposição da família; 
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Acolhida
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