Cumprimentando-os cordialmente a Rede FEBIEX-PR através de seus representantes, inicia este ano de 2014 junto com vocês, amigos e amigas das Escolas de
Educação Básica na Modalidade de Educação Especial, que compõe a força e a
grandeza da Educação Especial.
Este momento representa avanço pois, estarmos juntos neste dia FEBIEX e Escolas
na semana pedagógica de 2014 é um momento único e demonstra que a união é o
laço necessário para que as ações em prol aos alunos especiais, a educação e os
atendimentos com qualidade sejam respeitados e efetivados .
Para este momento de reflexão a FEBIEX/PR sugere um material que contém orientações para organização deste dia e que estará sendo disponibilizado pela SEED/
DEEIN, para que cada vez possamos ter transparência em nossa caminhada e tranquilidade referente aos encaminhamentos pelas às Escolas de Educação Básica na
Modalidade de Educação Especial.
Compreendemos a importância do pedagógico mas, o nosso movimento é maior
pois os direcionamentos abrangem os alunos de maneira integral nas áreas, pedagógica, social , emocional, cultural, da saúde e do mundo do trabalho, mais para isso
não podemos esquecer da estrutura necessária para a efetivação dos programas e
projetos. É esta estrutura que queremos refletir a partir de agora onde a defesa a
de direitos direcionados a melhoria da qualidade de vida da PcD é nossa bandeira
estandarte os quais nos levam a uma construção social mais justa e humana.
----------anexar
-Quem somos FEBIEX/Pr
- Nossas ações junto às escolas e a sociedade
- O olhar da mantenedora: visão, missão e organização
- Ações para 2014.
Assim com este espírito de união e seriedade queremos iniciar este ano de 2014 com
alegria e a certeza que juntos faremos um amanhã melhor com igualdade aqueles
que de nós tanto dependem.

Um abraço fraterno da FEBIEX-PR

NOSSAS AÇÕES JUNTO ÁS ESCOLAS E A SOCIEDADE;
A FEBIEX deixou marcos, entre eles lutou pela Instalação no Estado do Paraná das
LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) ocupando na ocasião a Vice-presidente
do 1º. Conselho Estadual de Assistência Social ao lado da inesquecível Sra. Fany
Lerner
Promoveu os primeiros Bailes de Debutantes Especiais, no Estado, que acontecessem até hoje e que são de grande importância para as jovens com deficiência.
Propôs Projeto de Lei para criação do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com
Deficiência no Estado do Paraná, estando hoje representado como Vice-presidente.
Sediou dois Seminários Nacionais da FEBIEX, e Coordenou o 1º. Intercambio Internacional, da FEBIEX para Espanha, Portugal, França e Inglaterra.
Durante todos esses anos tem dialogado com o Sindicato de Professores SINPROPAR, para Convenção Coletiva de Trabalho aos filiados da FEBIEX, cujos reajustes
são respeitados pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, fruto de luta da
FEBIEX.
Lutou na implantação dos Credenciamentos junto ao SUS, visto ate 2000, nenhuma
entidade tinha tais direitos. Em 2008, a SMS reduziu os números de procedimentos
das entidades, e mais uma vez foi necessário negociações com o SUS, havendo a
partir daí um aumento relativo.
Realizou com o setor jurídico e Entidades filiada estudos sobre a nova Certificação
do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) em 2010, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome.
Promoveu encontros com o Tribunal de Contas do Paraná, a fim de capacitar os contadores e profissionais responsáveis pelas prestações de contas das entidades.
Em 2009 o Decreto 13/2009 do Ministério da Educação manifestou-se contra as escolas especiais, propondo inclusão total das pessoas com deficiência nas escolas
regulares. A FEBIEX juntou-se com o DEEIN e APAE , e lutaram pela sistematização
do Ensino especial , conseguindo vitória para a legalização no Estado , passando
as escolas especiais a fazerem parte do Sistema de Educação no Paraná , com a
designação de : Escola de Educação Básica - Modalidade Especial. Hoje estamos
com a parceria integrada com o DEEIN e os setores do NRE representando quase
todas as escolas de educação básica na modalidade de educação especial.
Discutimos propostas que identificam a educação especial e suas particularidades
como um currículo próprio para as escolas da FEBIEX.

Nas nossas reuniões mensais trazemos temas e pessoas responsáveis para os assuntos pertinentes aos problemas que as escolas vem enfrentando tanto na educação, saúde e assistência social. Torna-se uma troca imprescindível.
Estas reuniões sempre representadas pelos presidentes das mantenedoras, diretores e equipe das escolas.

QUEM SOMOS
A Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado do Paraná – FEBIEX, é pessoa jurídica de direito privado constituída em 12 de outubro de 1974,
sob a forma de associação, sem fins lucrativos, beneficente de assistência social,
de assessoramento, de defesa e garantia de direitos com foco no fortalecimento do
movimento social da pessoa com deficiência, formação e capacitação de lideranças,
defesa, efetivação e construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação de órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da politica de assistência social, nas áreas da educação,
saúde, esporte, cultura, formação do trabalho, estudo e pesquisa, sem fins lucrativos
e de fins não econômicos, com duração indeterminada, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº , com sede054887030001-24, com sede na Rua João Schleder
Sobrinho 37, Boa Vista, Curitiba-PR.
A entidade congrega 25 (vinte e cinco) instituições legalmente constituídas que
prestam atendimento a alunos com deficiência intelectual, auditivo, física, visual,
transtornos globais do desenvolvimento e múltiplas deficiências, nas áreas de assistência social, educação, saúde, cultura,, habilitação e reabilitação e a integração
social e a defesa da cidadania da pessoa com deficiência ou daquela que necessite
de atendimento em condições especiais.
Atualmente, as entidades que aqui representamos prestam atendimento a aproximadamente cinco mil alunos, contando com quadro de aproximadamente seiscentos
colaboradores.
Nosso objetivo é promover e articular ações de defesa dos direitos dessas pessoas,
representando as referidas instituições perante quaisquer órgãos, públicos ou privados, para melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas entidades filiadas, na
perspectiva da inclusão social de seus usuários.

