INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
TIJUCAS DO SUL PREV

AÇÕES DE PÓS-APOSENTADORIA DO TIIJUCAS DO SUL PREV
PROGRAMA “CAFÉ E PROSA”
Chegou a nova fase da vida do servidor público do Município de Tijucas do Sul: a aposentadoria, sendo um marco divisor na vida dos servidores,
Justificativa após tantos anos de dedicação. Chega o momento de se desligar do ambiente de trabalho. Rompe seu vínculo trabalhista com a administração
pública e mantém apenas o vínculo com o Tijucas do Sul Prev. Inicia-se uma nova fase e consequentemente a necessidade da construção de um
novo projeto de vida.
O Tijucas do Sul Prev, além de acolher os novos aposentados, tem como objetivo apoiá-los na jornada, para que possam usufruir desta nova
Objetivos
etapa da vida de forma produtiva, prazerosa e responsável.
Participantes O projeto de acolhimento do aposentado é voltado em especial, aos servidores recém-aposentados, podendo se estender o convide aos
aposentados (que já fazem parte do quadro de inativos) e autoridades correspondentes.
O Café & Prosa será um momento de acolhimento e boas-vindas aos participantes em especial ao servidor recém-aposentado. O projeto será
ministrado pelos servidores do Tijucas do Sul Prev, podendo contar com apoio de parceiros.
1 - Em um primeiro momento será realizado o acolhimento e apresentação de todos;
2 - na sequencia será apresentado o Tijucas do Sul Prev (servidores, ações, programas, atividades, demais informações, entre outros);
3 - na sequencia serão registradas com fotos a assinatura do processo e a foto pessoal para marcar esta nova fase da vida;
4- em seguida acontecera um bate papo com a proposta de trazer um diálogo de interação entre os envolvidos, buscando junto aos beneficiários
Procedimentos saber quais seus anseios, sonhos, suas expectativas para esta nova fase; trazendo apoio na adaptação da nova fase; proporcionando aos
envolvidos ouvir dos aposentados participantes como foi a pré-aposentadoria e o início desta nova fase e como está sendo neste momento;
buscar sugestões de propostas que venham contemplar na nova fase dos aposentados, buscando atender suas expectativas.
O programa buscará parcerias para desenvolvimento do mesmo e sempre deve estar de encontro com os anseios dos respectivos beneficiários.
O desenvolvimento do programa de acolhimento do aposentado, pode acontecer junto com o acolhimento dos pensionistas, em encontros
anuais.
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