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ANEXO I - REQUERIMENTO

lNSTITUICAO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO

h!ozae: ASsee!A€fie BETHEl. pp`evETO A!&O AREIIA

CNPJ n°: 71.849.079/0006-82

Registro no CMDCA n°:  1.304/0007/2005 Validade do Registro: 2021

I EnderapS: P`. Pedro Batista da Sftra I #0: 45? lcvl„        1]1-13:                                       I

Bairro:  Brasil Novo Cidade: Presidente Prudente Estado: SP CEP:  19.034-535

Telefone: (18)3905-47 2 E-mail: maoamiaa@bethel.ora.br / Droietobethelamjaa@.amail.com
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\\

Endereco Internet: w\M^/.bethel.ora.br

Nome Responsavel pelo Projeto: OSTERLINO DONIZETE ALVES

Telefone: (18) 39084161      Fax:          E-mail: osteralves®hotmail.com

3 RESUMO DAS INFORIVIAC6ES

A

Local: ASSOCIACAO BETHEL PROJETO MAO AMIGA
Endereco:  Rua:  Pedro  Batista  da  Silva,  n°  457  -  Brasil  Novo,  Presidente  Prudente  -  SP,
19034-535
Regiao de Atua§ao do Projeto: A area de abrangencia do atendimento refere-se a Zona NortedacidadedePresidentePrudente,areaderefetenciadoCRAS(CentrodeRefefenciada

Assistencia   Social)   Parque  Alexandrina   que   compreende   os   seguintes   bairros:   Conjunto
habitacional  Brasil  Novo;  Parque Alexandrina;  Jardim  Humberto  Salvador;  Jardim  Morada  do
Sol;   Parque   Castelo   Branco;   Parque   Residencial   Francisco   Belo   Galindo;   Parque  Watal
lshibashi;    Parque   Primavera;   Residencial   Tapaj6s;   Residencial   Bela   Vista   I;    Residencial
Cremonezzi e Residencial Joao Domingos Neto.

8

Objetivo  Geral:  priorizar  o  atendimento  as  criangas  e  adolescentes  em  situagao  de  risco
social,  assegurando-lhes o direito a cidadania,  por meio de ag6es socioeducativas e servlgos
de   protegao   Socioassistencial,   contribuindo   para   uma   formagao   cidada   complementar  e
fortalecendo  os  vfnculos  familiares  e  comunitarios.  Buscando  diminuir  as  diferengas  sociais

pelo acesso a diversas atividades esportivas, culturais, recreativas, digitais e sociais. Contribuir
para participagao e formagao da cidadania na busca por seus direitos,  pela liberdade de ir e vlr
e  de  expressar-se,  a  fim  de  que  as  desigualdades  sociais  sejam  atenuadas,  com  vistas  a
desenvolver suas potencialidades e habilidades ja existentes e despertando novos interesses.
Promovendo   assim   o   usufruto   de   servigos   basicos   para   melhor  qualidade   de   vida   e   a
integragao e o envolvimento junto a comunidade.  Provocando impacto positivo com suas ag6es
por  meio  da  valorizagao  da  arte  da  cultura,  da  leitura,  da  mdsica,  estimulo  ao  esporte,  de
valores   e   da   convivencia   familiar.    Conforme   a   Tipificacao   Nacional   dos   Servieos
Socioassistenciais  nossas  ag6es  visam  "complementar o trabalho  social  com  familia,
prevenindo  a  ocorrencia  de  situae6es  de  risco  social  e  fortalecendo  a  conviv6ncia
familiar e comunifaria". Contribuindo assim com a proteeao das crianeas e adolescentes por
meio dessas ag6es socioeducativas.  Buscando assim de alguma forma a garantia dos direitos
previstos  nas  legislag6es  vigentes  como  ECA  (Estatuto  da  Crianca  e  Adolescente),  a  C.F
(Constituigao Federal), bern como outros programas ou leis vigentes no pals.

C N° de Criancas e Adolescentes (direto) atendidos: 110

D Custo total: R$ 72.000,00

E Duracao do projeto (n° meses):  12 meses (Janeiro a Dezembro de 2021)

F Gusto per capta/mss R$  54,55

Enderego: Rua Pedro Batista da Silva, 457 -bairro: Brasil Novo -CEP: 19034-535 -Presidente Prudente/SP
Fone (18) 39054782 (18) 99773 4874 / BANCO: CAIXA ECON6MICA FEDERAL AG 0337 0P 003 C/C Onl661-3
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.A,NE,Y`O  !! - PLANC  DE TP`,A`B,A`lLHO

Plano De Trabalho Ano 2021

I - iDENTiFicAeAO DA iNSTITulcAO

CNPJ : 71.849`079/0006-82 DATA DE INSCRl€AO DO CNPJ: 29/11/2001

LlnRAE=  fl^  [YE=rl lTnD^.  ^f`-^^i-ra^  Ba+hal .~  Dr^ia+-hJa^  ^rt`:a-
\r`J                                      J                                  9

ENDERECO:  Fiua:  Pedro Batista da Silva NO 457 BAIRRO:  Brasil  Novo

CEP:  19.034-535 CIDADE:  Presidente Priidente - SP

TELEFONE:  (18\ 3905 4782 CELULAR: (18} 99773 4874

E-mail : maoamiga@bethel.org.br / projetobethelamiga@gmail.com Site: www,bethel. org.br

Nilmero de lnscricao CMDCA: 1.304/0007/2005

lm6vel (X) Pr6prio (a partir de janeiro de 2021 ) (    )Cedido (    )Alugado
lil

Carga Hofaria de funcionamento semanal: 40 h/semanais

Quantos dias na semana funciona a organiza§ao: 5 dias/semanais

Areas das atividades preponderante e secundaria, de acordo com os artigos 1° e 2° da Lei

Federal n°12.101, de 27/11/2009.

Area da atividade preponderante:

(X) Area de Assistencia Social

(  ) Area de Saride

(  ) Area de Educacao

(   )  Outros:

---:----::-:-:-i:----:-:--:--:_-:i--

Area da atividade secundaria. auanda houver:

(   ) Area de Assistencia Social

(   ) Area de Sai]de

(  ) Area de Educa¢o

(   )  Outros:

Natureza da Organiza€ao da Sociedade Civil:

(X) De atendimento

(  ) De assessoramento

(X) De defesa e garantja de direitos

Endereap:  Rua  Pedro Batista da Siiva,  457 -bairro:  Brasfl Novo -CEP:  19034-535 - Presideme Prudente/SP
Fone (18) 39054782 -(18) 99773 4874 / BANCO:  CAIXA ECONchlcA FEDERAL AG  0337 Or 003 C/C 0001661-3

maoamiaa@bethel.ore.br - projetobethelamiga@gmail.com - www.bethel.om.br



-.iJi-i.. B€thifel Associa€ao Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ 71.849.079/0006-82

1\-,,,---1
\   /  Uullua.

0  Estatuto Social esta de acordo com a Lei  Federal n°13.019/2014,  regulamentada pelo  Decreto

Munidpal  27.543/2016.

(X) Sim

(   )  Nao

(   ) Em adequacao -Justifique:

!! -APP`ESENTA?AO

Em    1998,   teve   inicio   o   Projeto   Mao   Amiga   na   cidade   de   Presidente

Prudente/SP,    por    iniciativa    da    lgreja    Presbiteriana    lndependente    Central    de

F'residente Prudente,  a fim de atender as necessidades de usuarios do  Bairro Brasll

Novo  e  adjacencias.  A  partir  de  2001   o  Projeto  Mao  Amiga  filiou-se  a  Associagao

Bethel de  Sorocaba,  tomando-se assim  uma  Unidade Prestadora de  Servico  (UPS)

da mesma,

A  Associaeao   Bethel   Projeto   Mac   Amiga   e   uma   OSC   (Organizacao   da

Sociedade  Civil),  sem  fins  lucrativos  e  de  direito  privado,  que  tern  por finalidade  o

desenvolvimento  de  atividades  de  relevancia  pdblica  na  area  da  assistencia  social,

visando a garantia de direitos e da qualidade de vida,  par meio de aedes que visem a

atenGao  a  crian?a  e  adojescente  em  situagao  de  risco  e  de  vulnerabilidade  social.

Tendo como principio promover o bern de todos, sem preconceitos de origem,  race,

sexo,  cor,  idade  e  qualquer  outra  forma  de  discrimina?ao,  pautando  as  ae6es  na

observancia   dos   princi'pios   administrativos  da   legalidade   da   impessoalidade,   da

moralidade,  da publicidade, da economicidade e da eticiencia.

Atua  no  SCFV  (Service  de  Convivencia  e  Fortalecimento  de  Vinoulos)  para

crianeas  e  adolescentes  de  06  a  15  anos  contemplando  dois  eixos:  "a  Convivencia

Social   e   a   Parficipagao.   Garantindo   urn   espaap   de   convivencia   com   foco   no

desenvolvimento do protagonismo a partir de urn con]unto de atividades ludicas e arte-

educativas que  permitam  a expressao,  interagao e a sociabilidade dos educandos",

conforme legisla?ao vigente do pai's como a Constituigao Federal, ECA e Tjpificag6es.

Com  foco  nas  ae6es  que  tenham  como  objetivo  contribuir  com  a  diminuigao  da

desigualdade  social  por  meio  de  aeees  socioeducativas,   contribuindo   para  uma

formaeao  cidada   mais  completa,   com  foco   no   SCFV  familiares  e  comunitarios.
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CNPJ 71.849.079/0006-82

Atua!mente a OSC atende    retamente cerca c!e 90 crianrfs e adc!escente com idade

de 06 a 15 anos, sac 70 familias sao atendidas devido a grupo de irmaos.

As ativjdades desenvolvidas sao ministradas par profissionais aptos, formados

e capacitados para fungao,  alguns contratados pelo regime CLT outros voluntarios e

tambem parceiros dentro da rede de serviap municipal.  0  serviap oferecido tern par

finalidade  proporcionar  as  criancas  e  adolescentes  urn  local  adequado  as  praticas

oferecidas, tirando-os da rua onde estao expostos aos riscos eminentes da violencia

e drogadigao. Reduzindo assim a exposicao dos mesmos as situag6es de risco social.

A 0SC no ano de 2019 iniciou a construgao de sua sede pr6pria com entrega

do novo espaap programada para maio de 2020,  contildo devido a atual situagao do

pais relacionada a Pandemia houve atraso na entrega. Em agosto os trabalhos foram
retomados e a entrega esta prevista para dezembro de 2020.  Com isso  no inicio de

2021  ja estaremos atendendo nas novas instalag6es.  Urn espaap novo,  maior,  mais

arejado,  onde  poderemos  aumentar  futuramente  o  ndmero  de  participantes  e  de

atividades propostas. A construgao da sede pr6pria esta sendo realizada por meio de

diversas agives e parcerias pt]blicas como dois leil6es que foram realizados, doag6es

diversas recebidas em especie e em materiais, com recurso ptoprlo da mantenedora

lgreja  Presbiteriana  lndependente Central  de  Presidente  Prudente  e da Associagao

Mac Amiga da lgreja Presbiteriana lndependente.  Essa i a realizaeao de urn sonho,

pois  ha  anos  a  OSC  funcionou  em  urn  predio  alugado,  onde  as  instalagives  nao

atenclem  totalmente  a  demanda  do   projeto.   Neste  momento  estao  §enclo  felta§

adequae6es e adaptae6es para configurar urn novo formato de funcionamento. A OSC

continuara   tamb6m   a   utilizar   os   espaaps   do   bairro   como   quadra   poliesportiva,

parques, campo de futebol] quadra da Creche Municipal entre outros. A utilizagao dos

espaaps  comunitarios  alem  de  tortalecer  esse  vinculo  tambem  ten  por  ]nten€ao

ooupar os espapes ociosos do bairro  evitando que os mesmos sejam ocupados de

forma ili'cita como,  por exemplo]  por usuarios de drogas.

As atividades que a  OSC oferece  sac desenvolvidas de segunda a sexta  no

periodo da manha das O8hoo as 12hoo e a farde das 13hoo as 17hoo, nestes periodos

sao  servidos  cafe  da  manha,  almoap  (para turmas  da  manha  e tarde)  e  lanche  da

tarde. A OSC oferece uma grade de atividades desenvolvidas em grupos divididos de

acordo com a faixa etaria,  por meio de oficinas com duragao de 50 minutos cada ou

conforme a necessidade e planejamento do educaclor ou oficineiro.
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AS     OF!C!NAS     OFEREC!DAS     PELA     OSC     CONTERE     AT!V!DADES

VOLTADAS   AO   DESENVOLVIMENTO   DE   VARIAS   LINGUAGENS   COIVIO:   gQ

esporte com o futebol oferecido pela parceria com a SEMEPP  (Secretaria Municipal

de  Esporte de  Presidente  Prudente);  recreagao esportiva e  motivacional;  da oultura:

incentivo ao connecimento cultural, por meio de leitura, filmes, videos, documentarios,

visitas  a  centros  culturais;  da  arte  sustentavel:  com  atividades  na  area  de  aries

manuals   na   produgao   de   pegas   utilizando   materiais   reciclaveis   entre   outros,

trabalhando a conscientizacao da preservacao do meio ambiente;  da inclusao diaital:

com iniciagao a informatica e logos digitais,  aperfeiapanc]o conhecimento e processo

cognitivo;   da   comunicacao   social   e   visual   por   meio   das   midias   sociais   e   os

equipamentos    eletr6nicos    como    celulares,     notebook    como    ferramentas    da

aprendizagem,  sendo utilizados e aplicados de forma saudavel  para a comunica?ao

social/digital; da alimentacao saudavel: atividades voltadas a nutricao com orientagao

a]imentar e oficina cu]inaria e cuidados do corpo da resDonsabilidade social: atividades

voltadas  ao  desenvolvimento  psicossocial  feita  em  grupos  entre  os  participantes  e

grupos familiares como o griipo de  mulheres,  realizados pela  psic6loga e assistente
soclal; Atendjmento Social; a familias e particlpantes conforme demanda: Atendimento

Psicol6aico:    em    grupo.     Encaminhamentos:    a    rede    conforme    demandas    e

necessidades, Para o ano de 2021  a OSC vai estar instalada no predio pr6prio em urn

novo   espaeo   no   mesmo   bairro]   com   espago   major.   Assim   a   OSC   voltafa   a

desenvolver algumas atividades esportiva como iud6 e karats que tjnnamos antes

e foram paralisadas e iremos introduzir atividades musicais com iniciaeao musical

de vjolao, percussao e bateria.

Ill -iDENTIFicAeAO DO sERviGO:

(X)  Protegao Social Basica

(  )  Protecao Social Especial -media complexidade

(  ) Proteeao Social Especial -alta complexidade

(   )  Outros:

Endereap:  Rua  Pedro Batista da Siiva, 457 -      irro:  Brastl Novo -CEP:  19034-     5 - Presidente Prudente/SP
Fone (18) 39054782 -(18) 99773 4874 / BANCO:  CAIXA ECONchlcA FEDERAL AG  0337 0P 003 C/C 0cO1661-3

maoamiaa@bethel.ora.br -projetobethelamiga @gma«.com -www.bethel.ore.br
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Bethel Associa€5o Bethel - Projeto Mio Amjga
CNPJ 71.849.079/0006-82

!\,J -!DENT!F!CAc,a`o Do oBjETO -,ngoDAL!D,A`DE DE ATEND!MENTO

Servieo de  Protegao Social  Basica:  SCFV (Servigo de Convivencia e  Fortalecimento

de Vf nculos)  Familiares e Comunitarios

Modalidade  11:  06  -14  anos,  sendo:  lnfancia  06  -09  anos;  Pre  adolescente  09  -11

anos; Adolescente 12 a 14 anos.

V -lDENTIFICACAO DO COORDENADOR TECNICO DO SERVICO/PROJETO

Nome completo do Coordenador: Edna Rodriaues de Sales

Formacao: Service Social

Nilmero do Registro Profissional: Cress 45.162

Telefone do coordenador para contato:  (18) 3905 4782 / (18) 99723 0999

E-mail: ednarodriaLlessalesl 23®amail.com / maoamiaa@bethel,ora.br

Enderego:  Rua Pedro Batista da Siiva,  457 -bairro:  Brastl Novo -CEP:  19034-535 - Presidente Prudenteysp
Fone (18) 39o54782 -(18) 99773 4874 / BANCo:  CAlxA ECoN6MICA FEDERAL AG o337 op oo3 Cue oooi661-3
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V!-`,lIJST!F!CAT!V.^`

A desigualdade social proveniente da rna distribuicao da renda e das

escassas ou inexistentes oportunidades de inclusao econ6mica e social, constituem-

se como principais fatores da vulnerabilidade social, no qual se encontram diversas

pessoas e grupos em determinados territ6rios das cidades brasileiras.  Por outro
lado, entende-se que o processo de vulnerabilizagao social pode se manifestar tanto

a partir do acesso restrito aos bens materiais; quanto aos bens simb6licos e

cuiturais, o que acontece frequentemente em uma popuiacao marginaiizada

socialmente.

Sabe-se  atraves  do  ECA,  que  a  crianca  e  adolescente,  sao  pohadores  de

direitos especiais em razao da sua condicao peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Sendo que a situacao de vulnerabilidade social,  e urn estado onde seus d]reitos sao

facilmente violados, a legislagao busca entao garantir esses direitos atraves de ag6es

como  as  socioassistenciais,  ofertadas  ora  pelo  poder  priblico,  ora  por  institui86es

privadas.  Urn  exemplo  e  o  Serviap de  Convivencia  e  Fortalecimento  de Vinculos,  o

qual  pode  contar  com  uma  equipe  multidlsciplinar  a  tim  de  atender  a  crlanca  e  o

adolescente  em  varios  aspectos  de  siia  vida3  a  fim  de  municiar  esse  individuo  a

desenvoiver   a   protagonismo   e   a   ddadania3   a   fim   de   diminuir   a   situagao   de

vulnerabilidade.

0 desenvolvimento da cidadanla,  esta atrelado ao desenvolvimento coletivo e

significado de experiencias pessoais e sociais do individuo] sendo assim, ela configura

uma identidade social originada por meio dos contrastes, dos conflitos da sociedade,

das mobilizacoes,  das aproxima?6es e dos recursos da vida real,  diaria,  experiencial

e slmbolica.

A Associaeao Bethel -Projeto Mao amiga, esta ha mais de 20 anos trabalhando

no  bairro  Brasil  Novo  e  adjacentes  com  criancas  e  adolescentes  em  situacao  de

vulnerabilidade social, e tambem com suas fami'lias.

0  cenario  de vulnerabilidades e risco social vlvido peios  moradores do  bairro

tanto  em  casa  como  no  meio  impacta  diretamente  na  estrutura  do  nticleo  familiar,

enfraquecendo o seu papel protetivo. Muitas vezes a crianca ou adolescente e exposto

a situagives de risco e negligencia de diversos tipos, como por exemplo, ficar sozinho

em  casa  ou  clesprotegido  na  rua,  sofre  violencia  fisica,  psiqujca  ou  moral,  abuso

sexual,   abandono,   exploragao   do   trabalho   infantil   ou   ate   mesmo   experiencias
6
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precoces corn, substancias psicoati`vJas de faci! acessc pcis as `,Jezes  a!giim  membro

da fami'Iia a usuario,  Enfim sac situae6es causadas pelo estado de vulnerabilidade e

risco  social que a familia vivencia ou  vivenciou.  0 que  impacta de forma  negativa a

formagao   psicol6gica   das   crianeas   e   adolescentes,   pois   ainda   nao   possuem

maturiclacle para vlvenclar essas sltuag6es. Tomando-se ainda maior a fragiliclade dos

vinculos familiar e social, Sao situag6es que geram consequencias negativas para a

infancia  e  adolescencia.  Atualmente  devido a  dificuldade financeira  vivida  todos  os

membros  da  fami'lia  trabalham fora  ficando  a  crianga  ou  adolescente  sozinhos  em

casa,  sem a  presenga de urn adulto responsavel para direcionar suas ativ]dades ou

seu tempo. Com isso ficam expostas aos riscos eminentes, de mexer com fogo, facas,

produtos de limpeza assim como ficar na rua correndo risco de ser atropelado, exposto

ao sol e calor forte e ate mesmo de envolver-se com facg6es criminosas e o acesso

facil as  drogas ]a  citadas.  Diante  dessa  realidade e  que sao  pautadas  as  ag6es  da

Associagao  Bethel  Projeto Mao Amiga.    Neste sentido  a Associagao  Bethel  Projeto

Mac Amiga com suas a?6es visa complementar as a?5es da familia e da comunidade

na proteeao e desenvolvimento das criangas e adolescentes no fortalecimento desses

vincu[os  familiares  e  sociais,  Oferecendo  atividades  fisicas,   culturais,  arte,  social3

psicol6gicas  entre  outras  em  urn  lugar  onde  possam  estar  assegurados,  em  urn

espago de referencia para o convivio em grupo, comunitario e social, desenvolvendo

assim as relae6es de afetividade,  soljdariedade,  respeito  mdtuo,  descobrindo dentre

as  atividades  aqul  ministradas,  competencias,  habilidades  e  talentos  propiciando  a

formaeao cidada,  a tim de que  possam superar as adversidades diarias  individuais,

sociais  e  comunitarias.   Diante  deste  cenario  muitas  vezes  incerto,  a  Associa?ao

Bethel Projeto Mao Amiga deseja fundamentada na sua missao, valores,  principios e

objetlvos,  buscar por  meio  de  suas  a?Oes  amenizar essas  dificulclac]es  enfrentadas

por essas familias e pela comunidade.

DESTACANDO   A   COIVIPLEMENTARIEDADE   DA   PROPOSTA   DO   "PROJETO

CULTURAL CONEXAO COM 0 FUTURO

A  ASSOCIAeAO   BETHEL   PROJETO   MAO   AMIGA,   apresenta   aqui   para

aprovacao pela Comissao de Avaliacao,  o PROJETO CULTURAL CONEXAO COM

0 FUTURO com ac6es comolementares dentro da area de esDortes, da mdsica e da

7
Endereco:  Rue Pedro Batista da Siiva,  457 -bairro:  Brasil Novo -CEP:  19034-535 - Presidente Prudente/SP

Fone (18) 39054782 -(18) 99773 4874 / BANCo: CAIXA ECON6MICA FEDERAL AG 0337 0P 003 Cro 0001661-3
maoam!ee@bethe!.o!ic!.br -prqjetobethe!a                       i!.com -www.bethel`orc!.br



.-.vtr. B€+ELffil Associa€ao Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ 71.849]079/0006-82

inc!ijsfo diqita!, com cficina de iniciac5o esportiva em iuds,  karats entre outras que os

Darticipantes  venham  a  escolher ao  lonao  do  anot  oficina  de  iniciacao  musical  em

violao,  Deroussao  e  bateria  e oficina  de  inclusao  digital  com  ae6es  complementares

oferecidas as criancas e adolescentes, com atividades que muitas vezes a famrlia nao

tern acesso nem condigives financeiras de oferecer aos filhos como por exemplo aulas

de violao ou  de jude.   As duas oficinas que aqui  mencionamos de esporte e ml]sica

sao urn sonho que finalmente a  OSC  podera  colocar e  recolocar em  pfatica com  a

colaboragao de reourso do FMDCA. 0 jud6 foi uma modalidade esportiva que tivemos

par  mais  de  8  anos  em  parceria  com  a  SEMEPP,   potem  nos  ultimos  anos  nao
conseguimos essa  parceria,  o que nos deixou  frustrados assim como as crianpes e

adolescentes,  pois  a  OSC  fez  urn  investimento  financeiro  grande  na  compra  de

uniformes  como  quimonos,   faixas  e  tatames  tudo  a   nivel   profissional  e  com  o

encerramento da parcerja todo esse material esta hole guardado e a pior frustracao

foi das criangas/adolescentes, pois muitos estavam em fase de trocas de faixas e com

o  encerramento  da  parceria  esse trabalho foi  suspense.  Alguns ja  participavam  de

competig6es e ja tinham trazido trofeus e medalhas. A mdsica tambem e  uma agac>

oultural  que  a  OSC  sempre  quis  implantar,  mas  devido  as  dificuldades  financelras

nunca  conseguimos,  temos  12  viol6es  e  materiais  de  percussao  e  agora  com  a

mudanga para urn espaap maior vimos a  possibilidade de buscar recurso para essa

iniciacao musical.  No PROJETO CULTURAL CONEXAO COIVI 0 FUTURO as ag6es

sao pautaclas no despertar do protagonismo,  por meio de atividades que contribuem

na ajuda da constriigao do "ser social".  Essa construgao do ser perpa§sa por varios

campos de aprendizagem e e o aprender e o apreender que faz com que o indivfduo

se  identifique  com  o  meio  social  e  tambem  se  identifique  enquanto  pessoa.   0

conhecimento  corporal  e  lntelectual  e  fundamento  importante  nessa  construcao.  0

esporte,   a   mtisica   e   a   inclusao  digital  sao   informae6es   que   irao   ajudar  nessa

con§trueao. As atividades propostas visam ajudar no resgate da autoestima, na busca

do   hem-estar   ffsico   com   conhecimento   da   linguagem   corporal   em   busca   do

protagonismo.  A  construcao  do  ser  social  passa  por essa  interligaeao  entre  corpo,

mente  e  conhecimento.  0  despertar  do  protagonismo  s6  e  possi'vel  por  meio  do

conhecimento  seja  te6rico  ou  pfatico  em  diversas  areas,  esportjva,  cultural,  digital

entre   outras.   Atualmente   a   urn   desinteresse   grande   por   parte   de   crianeas   e

adolescentes  no  ambito da  atlvidade fisica,  uma certa apatia e comodiciade,  nesse
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sentido trazemos u,rna propcsta de propercicnar o acessc a cultijra especificamente

humana,   fazendo   com   que   essas   criancas   e   adolescentes   tenham   acesso   a

ferramentas qiie possibilitem a transformagao.

OFICINA   DE   INICIACAO   MUSICAL:   Com   introducao   a   musicalizacao   e

praticas de algiins instrumentos,  coma violao e percussao, trazendo para crianpes e

adolescentes a oportunidade de aprender a pratica de urn instrumento musical.

OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL: Que comeca cada dia mais cedo. A oficina

vai  dar  urn  norte  as  criancas  em  materia  de  digitagao,   Power  Point,   desenhos,

pesqu]sas diversas que Ira auxillar tanto na escola como em outras atlvidades do dia

em casa ou dentro da OSC em outras oficinas. Have fa tambem instrugao de utilizaeao

com inclusao de forma segura,  com orientag6es sobre seguranga na internet e redes

sociais  em  geral.   Hoje  sabemos  que  o  mundo  digital  e  virtual  i  a  realidade  das

criancas e jovens,  com isso podemos por melo da inclusao digital orienta-los a forma

mais segura de utilizacao e tambem poder tirar proveito das midjas para elaboragao

de trabalhos escolares, ourriculos. 0 mundo digital hoje domina cada dia mais os lares

e nossa intencao e tomar mais seguro e mais proveitoso.

Incentivo  ao  esperte  dentro  da  OFICINA  DE  INICIACAO  ESPORTIVA  EM

ARTES MARCIAIS:  0 esporte hoje e uma porta para o futuro em todos os sentidos,

na questao de sadde,  na quesfao de descoberta de talentos,  podendo vir a ser uma

futura  Brofissao.  As  artes  marciais  sao \um  coniunto  de  tecnicas  de  luta  ndividual

destacando algumas como Jud6 e Karats que sefao o foco das atividades a serem

desenvolvidas pela OSC. Tais modalidades ja foram desenvolvidas pela OSC em ano

anteriores e a esperanea 6 de poder retomar, pois tern boa aceitacao e e urn esporte

]nciusivo   que   trabaiha   varios   conceitos   como   organizagao,   trabalho   em   grupo,

disciplina, regras e auxilia em outras areas como concentracao, aumento da cognicao

por conta  do trabalho fisico com  mais oxigenacao  no cerebro  e  do corpo como  urn

todo. A OSC tambem por meio dessas oficinas, deseja introduzir o universo esportivo

e oultural aos participantes com modalidacies de arte marclais, que se darao por meio

de  m6dulos onde  os  participantes serao convidados a conhecer a esporte e depois

irao  escolher  urn  deles  para  ser  desenvolvido  como  iniciagao,  como  por  exemplo

algumas artes marciais  mais populares a saber:  kung fu,  krav mags, jiu-jitsu,  muhay

thai,  taekwondo  etc.  0  processo de  conhecimento cultural  e  pratico da  modalidade

sera  por  meio  de  apresentae6es  via  filmes,  documentarios  e  apresentag6es  de
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ap6s  conforme  a  aceitaeao  e  escolha  dos  participantes  iremos  colocar em  pratica,

conforme interesse e sugestao dos participantes ao longo das atividades propostas.

A iniciaeao sera realizada por meio de m6dulos, conforme planejamento do oficineiro.

As aries marciais  sac dlsciplinas fisicas e  mentals codificadas  em diferentes graus,

que tern como objetivo urn alto desenvolvimento de seus praticantes para que possam

defender-se ou submeter o adversario mediante diversas tecnicas.
"As lutas normalmente trazem consigo uma filosofia de vida que sera passada

junto com o aprendlzado do esporte,  podemos destacar dentre os valores eticos,  a

justiga  e  moralidade,  respeito  ao  pr6ximo  e  principalmente  a  autodisciplina.  Estes

valores        sao        transmitidos        atraves        da        tradi§ao        cultural".         (fonte

https://brainly.com.br/tare fa/19437757).

Segunclo Langanova (2007), "As iutas representam uma clas manlfestag6es do

movimento  humano  mais  expressivas,  trabalhando  o  corpo  e  a  mente  de  forma

indissociaveis; sempre ligadas a uma filosofia de vida, privilegiando o respeito ao outro

e   o   auto   aperfei?oamento,   tendo   a   autodefesa   come   meta.   Independente   da

modalidade  de  artes  marcials,  elas  podem  proporcionar  muitos  beneficios  a  sua

sadde, como te ajudar a ficar em forma, a]jviar o estresse e ainda contribuir para sua

coordenagao motora. "
"As   lutas   desenvolvem  capacidades  ffsicas   importantes   nos   participantes,

assim como as principals capacidades motoras essenclas para seu desenvolvimento

saudavel, como lateralidade, nogao corporal, espacial e temporal, coordenagao geral,

flexibilidade                         e                         outros                         beneffcios".                          (fonte

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao-fisica/importancia-das-lutas).

Todas as atjviclades Gas oficinas sao planejadas pelos oficineiros/eciucadores,

acompanhados pela equipe t6cnica e ao longo da execucao da aeao ha a participagao

efetiva das crian?as e adolescentes com sugest6es na elaboraeao de novos temas.

Devido   ao   exposto  a   OSC   apresenta   para   avaliagao   o  projeto  acima   descrito,

necessitando  de  recurso  para  ampliar  e  aprjmorar  o  atendimento  trazendo  mais

qualidade de vida e conhecimento.
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A)        Problema social aue o servico Dretende solucionar

Como ja explanado,  os usuarios atendidos fazem parte de urn grupo afetado

pela  desigualdade  social  e  econ6mica,  e  se  encontram  em  situagao  de  risco  e
vulnerabilidade  sociavpessoal.  0  projeto  6  hem  visto e  bern aceito  pela  populagao

do  bairro e a  procura  por vagas sempre foi  grande,  no  momento a  lista  de espera

tern  em  tomo de 40  nomes de  criangas  a  espera  por vagas.  Os  pais  buscam  urn

local onde os filhos possam ficar nos perfedos anterior e posterior ao hofario de aula,

evitando assim de permanecerem sozinhos na rua ou em casa, ja que a maioria dos

pais  trabalham  fora.  A  maioria  das  criancas  estuda  nas  instituig6es  pdblicas  do

bairro, e a escola municipal Oferece vagas para o Pro/.efo Ci.dade Esco/a,  pefem nao

oferece a quantidade de vagas suficiente,  pois a procura la tamb6m 6 grande.  Com

isso oresce a procura  por vagas na OSC.  Tendo em vista tamb6m que nos  dltimos

anos a densidade populacional da regiao do bairro Brasil Novo aumentou devido aos

novos bairros adjacentes construidos pelo programa de moradia Minha Casa Minha

Vlda,  bairros Cremonezzi,  Bela vista,  Tapajds e Joao  Domingos Neto,  aumentando

assim    mais    a    procura    por    vagas.    Em    2021    atenderemos    cerca    de    110

criangas/adolescentes, sendo 55 no periodo da manha e 55 no periedo da tarde.  Os

atendidos nas atividades recebem refeig6es diarias cafe da manha, almoeo e lanche

da  tarde.   Em  decorfencia  da  mudanca  para  o  predio  novo,  onde  as  instalag6es

permitem o atendimento de uma quantidade maior de criancas, com maior qualidade
iremos aumentar mais ainda o ndmero de atendidos.  Outra questao proveniente da

vulnerabilidade social e econ6mica, 6 a rna alimentagao de criancas e adolescentes.

A    desnutrigao    nesses    casos    tern    intima    relagao    com    os    baixos    niveis

socioecon6micos,  uma  vez que  na  maioria  dos  casos onde  existe  pobreza,  existe

tamb6m a privagao e/ou alimentaeao insuficiente.  Sabe-se que durante a infancia e

adolescencia,  epocas essenciais  para  o desenvolvimento  humano,  nao  receber os

alimentos  necessarios  para  sustentar o  crescimento adequado  do seu  corpo  e  de

seu  c6rebro,  coloca  em  risco  o  desenvolvimento  cerebral,  deixando-a  crianpe  e/ou

adolescente,  totalmente  sujeito  a  difiouldades  de  aprendizagem,  baixa  imunidade,

aumento de infecg6es e, em cases mais extremos ate a morte. Nesse sentido a OSC

oferece refeig6es aos  participantes com todos os nutrientes necessarios e tamb6m

faz   trabalhos   de   conscientizaeao   nutricional   com   as   familias   e   criangas.   As

atividades   na   OSC   propostas   visam   proporcionar   urn   local   onde   criangas   e

adolescentes possam interagir, participar,
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buscando oferecer urn local seguro onde possam estar enquanto seus responsaveis

trabalham e nao retornam para casa, tirando-os assim das ruas onde estao expostos

a  ag6es  que  possam  coloca-los  em  risco  social.  A Associaeao  Bethel  Projeto  Mao

Amiga espera que por mejo desse projeto aqu( apresentado e ja em execueao, possa

continuar a executar o servi?o e complementar nossas ag6es melhorando a qualidade

de vida dos atendidos.

8)         ImDacto   social   do   service   e   as   transformac6es   positivas   e

duradouras esi}eradas

Com  suas  a?6es  a  Associaeao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  visa  obter  os

seguintes resultaclos:

•           Forfalecer vfnculos Familiares e comunitarios;

•           Promover a ampliagao de sentidos atraves do contato com a cultura e as aries:

•           Promover a inclusao social:

•           Reduzir a exposigao de crianeas e adolescente aos riscos sociais;

•           Fortalecimento e desenvolvimento de valores eticos, morais e sociais;

•           Fortalecer a desenvolvimento su§tentavel com ag6es ecol6gicas e ambientais;

•             lnclusao  LJIgital;

•           Formaeao cidada mais completa. Com acesso a bens e servigos de direito;

•           Buscar uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos;

•           Desenvolver  as  ootencialidades  e  habilidades  dos  usuarios  envolvidos  nas

a96es;

•           Organizar  pensamentos,   sentimentos,   emoe6es  e  sensag6es,   contribuindo

para a formagao da personalidade do individuo.
•           Promover   a   autonomia,   a   tolerancia,   o   respeito,   a   responsabiiidade,   o

comprometimento,    a   cooperagao    e   a   autoestima.    Despertando   a   senso   de

coletividade.

C)       Area qeoqfafica em due o servico se insere
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A  area  refere-se  a  area  do  CRAS  (Centro  de  Refefencia  da  Assistencia  Social)

Parque  Alexandrina  que  compreende  os  seguintes  bairros:   Conjunto  habitacional   Brasil

Novo;   Parque  Alexandrina;   Jardim   Humberto   Salvador;   Jardim   Morada   do   Sol;   Parque

Castelo Branco;  Parque Residencial Francisco Belo Galindo;  Parque Watal lshibashi;  Parque

Primavera;    Residencial   Tapaj6s;    Residencial   Bela   Vista   I;    Residencial   Cremonezzi   e

Residencial Joao Domingos Neto.

VII -DESCRICAO DA META PACTUADA:

Meta de atendimento direto mensal:  110

Capacidade de atendimento mensal:  110

Vlll  -PUBLICO ALVO

Crianga  e  Adolescente  com  idade  entre  06  e  15  anos  e  seus  familiares  no  SCFV,

conforme Tipificagao do Serviap.

IX - OBJETIVO GERAL

0  objetivo  geral  da  Associagao   Bethel   Projeto  Mao  Amiga  e  oferecer  atendimento  as

criangas e adolescentes em situagao de risco social, assegurando-lhes o direito a cidadania,

por  meio  de  ag6es  socioeducativas  e  serviaps  de  protegao  socioassistencial,  contribuindo

para    uma   formagao   cidada   complementar   e   fortalecendo   os   vinculos   familiares   e
comunitarios.   A   OSC   objetiva   diminuir   as   diferencas   sociais   pelo   acesso   a   diversas

atividades  esportivas  e  recreativas,  digitais,  culinarias,  culturais  e  sociais.  Contribuir  para

participagao e formaeao da cidadania na busca por seus direitos,  pela liberdade de ir e vir e
de  expressar-se,  a  fim  de  que  as  desigualdades  sociais  sejam  atenuadas,  com  vistas  a

desenvolver   suas   potencialidades   e   habilidades   ja   existentes   e   despertando   novos

interesses.  Em  todas  as  ag6es  propostas  OSC  busca-se  auxiliar  na  formagao  cidada  do

indivfduo,   promovendo   sua   autonomia,   a   tolefancia,   o   respeito,   a   responsabilidade,   o

comprometimento    com    o    grupo,    a    cooperagao    e    a    autoestima.     Estimulando    o

desenvolvimento de habilidade e talentos.  Com vistas a melhoras significativas com
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cooperagao,   trabalho  em   equipe,   respeito   mtltuo,   comportamento   de   lideranea,

participaeao, iniciativa. 0 desenvolvimento de aspectos atitudinajs, tais como: respeito

e valorizaeao  (a  si,  ao outro,  a  diversidade cultural,  ambiental,  social  e  econ6mica),

coopera?ao]  sol]dariedade  e valoriza§ao  do  dialogo  para  resolugao  de  confiitos.  As

a?6es propostas dentro do PROJETO CULTURAL CONEXAO COM 0 FUTURO vein

com  o  objetivo  da  inclusao  social  por  meio  da  iniciacao  em  atividades  esportivas,

culturais e digitais, voltadas a area do esporte, da mdsica e da informatica, todos numa

conexao com o futuro, Pensando na crian§a e adolescente de hole tendo oportunidade

de    inclusao    social    digna    e    proveitosa    para    torna-lo    urn    cidadao   cheio   de

conhecimentos  nas  diversas  areas.    Se  as  criangas  pertencem  o  futuro  podemos

colaborar para que essa crianga  possa fazer a diferen?a  nesse futuro.  Uma crianga

saudavel praticante de esportes, uma crjan?a informada cultura]mente e em conexao

com o futuro.  Colaborando com a construgao do ser social e tamb6m com despertar

do  senso  critico  na   busca   pelo  protagonismo  pessoal  com  vistas  a  urn  futuro.

Promovendo assim o acesso e o usufruto de ag6es para  melhor qualidade  de vida,

fisica,  pessoal,  intectual e emocional, colaborando com a inclusao e integragao social

e  cultural   dos   individuos.   As  ag6es  do  projeto  sao   pautadas  e  direcionadas  a

seguranga  e  melhoria  da  qualidade  de vida  dos  participantes,  provocando  impacto

positivo em suas vidas.

X - OBJETIVOS ESPEciFICOS

•     Desenvolver,  ampliar,  promover,  estimular e  possibilitar:  A  ]nclusao esportiva

Dor meio da  iniciacao em  Draticas esDortivas  dentro das  aries  marciais  como

jud6, karats entre outras com vistas a melhor qiialidade de vida;
•     Desenvolver,   ampliar,   promover,   estjmular  e   possibilitar:   0   conhecimento

oultura[  por  mejo  da  inclusao  da  linguagem  musical,   por  meio  da  iniciagao

musica[ em alguns lnstrumentos come vjolao e peroussao;

•     Desenvolver,  ampliar,  promover e possibilitar: A Inclusao Digital,  de maneira a

ter acesso ao mundo digital,  aprendendo sobre o uso adequado e seguro do

computador e suas ferramentas em seu benefi'cio.

14
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Bethffil Associaedo Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ 71.849.079/0006-82

(*)   PEP`!ODC:   Podefa  haiJer  a!teraeeo  de  dies  e  horferios  das  oficinas   e  aeees,   ccnforme

disponibilidade dos educadores e oficineiros

(") RESuLTADOS ESPERADOS DE FORMA QUALITATIVA

A OSC  busca como  resu[tado esDerado de torma aualitativa em todas  as suas  oficinas/

ac6es  executadas:   Contribuir  e  promover  a  formagao  cidada  do  indivfduo,   buscando  sua

transformagao  enquanto  ser  social.  Com  as  ag6es  propostas  possibilitar  o  desenvolvimento  e

conhecimento  nas  diversas  areas  culturais,  colaborando  com  o  desenvolver  do  raciocinio,  da

autonomia,  da  criatividade,   da  percepgao,  da  imagjnagao,  cia  observagao,  da  tolerancia,   do

respeito,  da  responsabilidade,  do  comprometimento,  do  potencial  cognitivo,  da  coordenagao

motora,  de habilidades e talentos.  Colaborando possivelmente para a superagao de limites,  com

foco na melhor qualidade de vida. A melhora na qualidade de vida nao passa somente pelo bem-

estar fisico,  mas estende-se para o ser intelectual, psiqulco e social a que contribul para melhora

da  auto  estima  do  indivi'duo.   Com  as  atividades  tambem  ha  organizacao  de  pensamentos,

sentimentos,  emog6es  e  sensag6es,  contribuindo  para  a  formagao  de  pensamento  cn'tico  do

individuo. As ac6es  buscam ainda despertar o senso de coletividade como o comprometimento

de trabalho em grupo,  cooperacao descobrindo e trabalhando o senso de  lideran?a.  0 estimulo

de  habitos  culturais  e  leitura  visa  levar  ao  conhecimento  e  fortalecimento  do  interesse  dos

usuarios, como por exemplo, o habito da leitura melhorando a concentragao, a leitura junto com a

familia, a dance trazendo bern-estar fisico,  a mtisica despertando habilidades e talentos.

1'/
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Y`!-P,4ETODOLOG!ADETP`ABALHO

As ag6es sao desenvolvidas nas dependencias da OSC ou  em espapes da comunidade.

Os conteddos propostos sac aplicados por meio de oficinas onde os participantes  sao divididos

fa]xa etaria, com duraeao de 50 miniitos cada, exeoutadas nos periodos cia manna e da tarde, de

segundas  a  sexta-feira,   das  8hoo  as  12hoo  e  das   13hoo  as   17hoo.  Todas  as  a?6es  sao

executadas por profissionais contratados pelo regime CLT ou por oficineiros. Todas as atividades

desenvolvidas   tern   por   finalidade   proporcionar   aos   usuarios   a   pfatica   de   uma   atividade

dlterenciada,  reallzada  em  urn local adequado  seguro,  dentro do  prdprio  bairro.  Posslbilitando o

acesso a varias culturas, artes, atividades, eventos e momentos.  As ag6es tern com o objetivo de

tirar da  rua  criangas  e  adolescentes  onde  estao  expostos  aos  riscos  eminentes  da  violencia  e

drogadieao. Reduzindo assim as situae6es de risco social. As metodologias nas aeees podem ser

tedricas  ou  pratlcas,   realizadas  por  meio  de  planejamento  realizado  peio  educador/ofjcineiro.

Mesmo   havendo   o   planejamento   inicial   os   participantes   sac   chamados   a   participar   do

desenvolvimento com a participagao das criancas e adolescentes em escolhas de temas, mdsica,

esportes, forma de atuar e aplicar com o conteddo.  0 monitoramento 6 feito tambem por meio de

llstas  de  presence  e  relatdrios  de  execuGao  de  ativiclades,  valorizando  a  participagao  efetiva  e

permanente  do  usuario  na  criagao  e  elaboragao  das  atividades.  E  aplicado  o  metodo  te6rico-

pfatico onde o conteddo e disponibilizado e explanado  por meio de leitura de apostilas]  exibiedo

de  filmes,  documentarios,  pesquisas  via  internet,  entre  outros]  a  fim  de  contextualizar sobre  a

importancia  e fundamentacao  das atividades que  irao desenvolver.  Em  urn segundo  momento]

juntamente com os oficineiro/educadores, as criangas e adolescentes irao colocar em praticas os

conceitos apresentados, a fim de que a transformagao proposta seja vivenciada e aplicada pelos

pr6prios atendidos. Os participantes irao desenvolver as atividades e tecnicas sobre a orientacao
do profissional responsaveis e capacitado por cac]a oficina, utilizando materiais adequados a cada

faixa etaria. As atividades das oficinas podem desenvolver capacidades ja existentes assim como

desperfar novos habitos e potencialidades. Os resultados esperados com as ag6es propostas sac:

Promover  e  possibilitar  o  conhecimento  nas  areas  oferecidas,  assim  como  estimular  o  habito

saudaveis.    Desenvolvencio   assim   o   raciocinio,    a   criatividade,    seu    potencial    cognitivo   e

coordenagao  motora.  Estimulando o  desenvolvimento  de potencialidade,  habilidades  e talentos.

Contribuindo  assim  para  a  formacao  cidada  e  para  a  formagao  do  indivi'duo,  promovendo  sua

autonomia,  a  tolefancia,  a  respeito,  a  responsabilidade,  o  comprometimento  com  o  grupo,  a

cooperagao  e  a  autoestlma.  Desenvolver  o  raciocinio,  a  criatividade,  o  potencial  cognitlvo  e  a
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indivi'duo  e  assim  proporcionar a  mudanea  do  seu  meio  na  interagao  com  seus  familiares  e  a

comunidade.

19
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iNSTITuieAO;ORGAO
NATUREZA DA

INTERFACE
PERIODICIDADE METODOLOGIAICOMO

CAMARA
Pdbljco Anual

F{ecurso Financeiro:  Emenda
lmpositiva/Aditivo da Camara dos

VEREADORES Vereadores
Termo de Colaboragao

CMDCAICMAS

(Conselho Municipal da
Crianea e do
Adolescente e
Conselho Municipal de

Pdblico/Privado
Eventual/Conforme
calendario/edital

Capactfa?ao, Palestras, entrega de
documentos, contatos via fone e email;

particjpa?5o em editajs

Assistencia Social)

FEAPP (Federagao dasEntidades

Privado Conforme atividades
F3euni6es, participaeao em festas e

Assistenciais dePresidentePrudente) eventos intuito de gerar recurso para OSCs

SAS (Secretaria de
Ptlblico Mensal

Presta?6es de Conta,  Relat6rios,  ofrcios,
Assistencia Social) contato telefonico,  capacitag6es,  palestras

FMAS (FundoMunicipaldaAssistenciaSocial)
Pdblico Anual

Recurso Financeiro Subvengao Municipal
Tornir` Ho r.nlahnraran`   -`  . ` `-__.   _-_-.__ -. `.-?(+~--

FMDCA (FundoMunicipaldaCrianga edoAdolescente)
Recurso

Anual
Recurso Financeiro / Edital Chamamento

Financeiro Pdblico Termo de Fomento

PREFEITURAMUNICIPAL
Pdblico/Privado Semanal/Mensal

I  Fornedmento de alimentos:  Pereciveis,

nao pereci'veis,  hortifrutigranjeiros.  Entrega
semanal e mensal

SABESPP Privado Mensal/Anual
Beneficjo Tarifa de agua Contrato para
iseiigao tie taxas

SEMEPP (SecretariaMunicipaldeEsportes

Pdblico Semanal
Professor Volunfario de Educa¢o Fisica

de PresidentePrudentel para aulas de Futebol

CRAS / CREAS (Centro
de Refefencia da
Assistencia Social e
Centro Refer6ncia
Es,Decja!)

Pdblico Conforme demanda

Referenciamento de servi?o;
Acompanhamento de casos Especi'ficos;
Troca de lnforma?6es;  Reuni6es;
Acompanhamento Social;  Estudo de Caso;

26
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Associac§o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ 71.849.079/0006-82

[iaBorapeci ae relatorios;  con[ato
telefonico;
Encaminhamentos oficios,

CONSELHO TUTELAR Pdblico
Eventual, conformedemands

Acompanhamento de casos Especificos;
Troca de lnforma¢es Encaminhamentos
Of,clos.

ORGANIZA?6ES DA Rede
Conforme Demanda

Encaminhamentos e lnclus6es;
Acompanhamento de casos especificos;

SOCIEDADE CIVIL Pdblico/Privada Troca de lnforma?6es; Visitas T6cnicas;
Reuni6es; Acompanhamento Social

UNIDADES
ESCOLARES

Rede
Pdblica/Privada

Conforme Demanda

Encaminhamentos oficios;  Visita;  F{euni6es
de equipe para trc)ca de informa?6es;
estudos e planejamento das ag5es;
referenciamento de service;
Acompanhamento Social;  Estudo de Caso;
Encaminhamentos e orientagives;
Elaboragao de relat6rios.

v[`/    E>[elii T^nne f=eDE=D^nnc/^nilie]rfi[e r`ne iieii^D]ncf`i y  -I `L`7`+I. I Ai.+`+v  L`+.  L]`nL+`+`+i^`-.I.+I`-i\r`.+L`7  I+`+`7  `+`-`+a.`[`+`+

ImDacto Social ESDerado: De acordo com a Resolugao 109/09 "Trata-se dos resultados e

dos  impactos  esperados  de  cada  service  e  do  conjunto  dos  services  conectados  em  rede

socioassjstencial.  Projeta expectativas que vao alem das aquisicoes dos sujeitos que utillzam os

services   e   avancam   na   dire§ao   de   mudancas   positivas   em   relacao   a   indicadores   de

vulnerabilidades e de riscos sociais".  Nesse sentido a Associaeao Bethel Projeto Mao Amiga com

suas  ag6es  busca  com  suas  ag6es  resultados  no  sentido  de:  lnclusao  social  possibilitando  o

acesso a servipes socioassistenciais;  a Dens e serviaps nas areas alimentar com acesso a uma

alimentacao saudavel; esportivo com iniciacao a varios tipos de esportes, como futebol, v6lei entre

outros;   cultural   ampliando   conhecimento   por   meio   de   acesso   cultura   com   leitura,   filmes,

documentarios, visitas oulturais entre outras; acesso digital; lazer com vistas a formacao cidada e

ao  fortalecimento  do  convivio  familiares  e  comunitarlos.  Tendo  como  resultado  uma  melhor

qualidade    de    vida.    Adquirindo    e    desenvoivendo    senso    crftico;    talentos;    habilidades    e

potencialidades;   das  linguagens  corporals  e  artrsticas;   Redueao  da  exposigao  aos  riscos  e

vulnerabilidades   soci-ais   ou   seu   agravamento   e   reincidencia,    oferecendo   urn   espaee   de

convivencla seguro.

Aquisic6es Dos Usuarios (Conforme Cnas N° 109/09)

Endereap:  Rua Pedro Batista da Siiva, 457 -bairro:  Brasil Novo -CEP:  19034-535 - Pnesidente Prudente/SP
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a     Segif rar,§a  de  Acc!hida:  Acessc  a  Hm  ambier.te  aco!hcdor;  aco!,hida  das  demandas  dc

forma sigilosa tendo assegurada sua privacidade; receber orienta?6es e encaminhamentos,

com  o   objetivo  de   auxiliar  na  garantia   do   acesso  a   beneficios   socioassistenciais  e

programas  de  transferencia  de  renda,  bern  como  aos  demais  direitos  sociais,  civis  e

politicos ja garantidos.

•     Seguranea   de   Convivio   Familiar   e   Comunitario:   SCFV   (Servieo   de   Convivencia   e

Fortalecimentos   de   Vinculos);   contribuir   para   o   estabelecimento   e  fortalecimento   de

vi'nculos  familiares  e  comunitarios;  vivenciar  experiencias  de  ampliagao  da  capacidade

protetiva e de superaeao de fragilidades sociais;
•     Seguranea  de   Desenvolvimento  da  Autonomia:  Vivenciar  experiencias  pautadas  pelo

respeito  a si  pr6prio e  aos outros,  fundamentadas em  principios etico-poli'ticos de defesa

da  cidadania  e  justi?a  sociai;  -vivenciar  experiencias  potenciaiizadoras  cia  participagao

cidada; Vivenciar experiencias que contribuam para a construeao de projetos individuais e

coletivos,    desenvolvimento   da   autoestima,    autonomia   e   sustentabilidade;   Vivenciar

experiencias  que   possibilitem  o  desenvolvimento  de   potencialidades  e  ampliagao   do

universo   informacional   a   cultural;   Ter   acesso   a   documentagao   civil;   Ter   acesso   a

experiencias de fortalecimento e extensao da cidadania;  Dentre outros.

A Associagao Bethel Projeto Mao Amiga tambem considera como aquisig6es dos usuarios

os bens e servigos oferecidos pela OSC como segue abaixo.

•     Beneficios   Concedidos:  Alimentacao:   diariamente  sao  oferecidos  refei?6es:   cafe  da

manha,  almoco e lanche da tarde com alimentos pereciveis e nao pereciveis cedidos pela

Prefeitura Municipal  por meio da  merenda e tambem com alimentos  hortifrutigranjeiros;  a

empresa Liane Alimentos faz a doacao mensalmente de caixas de bolacha doce e salgada

que sao servidas no cafe e lanche e tambem distribuidas entre os usuarios; Uniformes: para

cacia usuario sao fornecidas camisetas, moietons, caigrs, bermudas como iiniformes diario

para   a   participagao   nas   atividades;   §a±2dg:   Consultas   Odontol6gicas,   oftalmol6gicas,

psicol6gicas e fonoaudiol6gicas em parcerias com a rede privada;  Esportes:  Participagao

em  competigives esportivas de futebol  e jud6;  TransDorte:  Disponibilizado vale transporte

para  as  atlvjclades  desenvolviclas  fora  clo  ba]rro  como  atividacles  esportivas  e  consultas

medicos  diversas,  como  psicol6gicas,  oftalmol6gica,  odontol6gicas entre outras;  Lazer e

Cultura:  Passeios diversos durante o ano em eventos culturais e artfsticos.
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A Associaeao  Bethel  Projeto Mao Amiga executa parte das ag6es propostas do presente

projeto em suas atividades diarias e pretende reiniciar as a?6es esportivas que anteriormente ja

executava.  0 RH ja esta incorporado no quadro de fLincionarios para a execu?ao das ag6es. As

atividades esportivas e de mdsica serao desenvolvidas per oficineiros que ja foram contactados e

os mesmos ja apresentaram seus projetos para execugao das atividades. A contratagao de STJ

gera economia, pois nao demanda gastos com encargos sociais e demais despesas com RH/CLT.
Esperamos com este recurso melnorar a qualjdacle de atendimento no que diz respe]to a aqiiisi?ao

de mais materiais para a execu?ao das oficinas, assim como a inovagao e renovagao de atividades

como   as   aries   marciais   e   a   mt]sica   com   iniciagao   a   instrumentos.   A   possibilidade   de

financiamentos   e   repasse  do   projeto  trafa  tambem   mais   qualidade   nas   ag6es   propostas,

agregando mais valor a agao. A OSC entra em 2021  em sua sede pfopria e teremos urn espago

maior que possibilita o desenvolvimento de mais essas atividades propostas.
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XVI  -RECURSO  HUMANO (eqLiipe que comp6e a OSC, em desfaque os profissionais que serao remunerados peloTermo)

QT CARGO FORMACAO
CARGAHORARIA

*CUSTOANUALDOFUNCI0NARIOEViNCuLO

FONTE DE FINANCIAMENTO %

01 Coordenadora Servigo 40hs $ 32.936,00 / CLT 69,09% Termo Colaboragao
T6cnica Social 1 38/20202,51%Emenda 146/2020/ 28,40%R.Pr6prio

01 Psic6loga Psic6loga 20hs $ 22.978,00 / CLT 64,01 % Emenda lmpositiva146/202035,99%Rec.Pr6prio

01 Assistente Servigo 30hs $ 26.512,00 / CLT 64,56% Emenda lmpositiva
Social Social 146/202035,44%Recurso Pr6prio

01 Auxiliar Servieo 40hs $ 29.255,00 / CLT 62,15% Emenda lmpositiva
Administrativo Social 146/202037,85%Condeca Processo174/2019

01 "EducadorSocial T6cnico emlnformatica 24hs $ 15.342,00 / CLT 100% FMDCA

01 "OficineiroAriesMarciais EducagaoFisica 16hs $ 20.000,00 / STJ 100% FMDCA

01 **OficineiroMtisica Musica 16hs $ 20.000,00 / STJ 100% FMDCA

01 Cozinheira E.F.11 40hs $ 18.158,00 / CLT 63,08% Emenda lmpositiva
lncomp 146/202036,92%Recurso Pr6prio

01 Educador Educagao 40hs $ 26.582,00 / CLT 75,26% Termo de Fomento
Social Fisica 013/202015,81%Emenda 146/2020 / 8,93%R,Pr6prio

01 Nutricionista Nutricao 10hs $ 15.676,00 / CLT 73,05% Termo de Fomento013/202016.30%Emenda146/2020 /10,65%R.Pr6p.

01 Cozinheira Pedagogia 40hs $ 18.158,00 / CLT 73,74% Termo de Fomento013/202016,14%Emenda146/2020/10,12%R.Prop.

01 Auxiliar Geral Ens. 40hs $ 18.168,00 / CLT 60,34% Termo Colaboragao
Fundamental 1 38/2020
lncompleto 3,47% Emenda 146/2020 / 36,19%R.Pr6prio

Rua Pedro  Batista de Silva,  457  -  Brasil  NovcL Presidente  Prudente/SP Fone  (18) 3905-4782  Cel  (18) 99773 4874
CNPJ:71.849.079/0006-82    -Banco Caixa  Econ6mica Federal  C/C 0001661-3  Ag 0337 0P 003

maoamiaa@bethel. ore. br  /  Pro ietobethelamjoa@amail. com  / site htto://wim^r.bethel.orfz.br



AssociaE=o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ 71.849.079/0006-82

tot I  Educador '     EnsFunci.     ii I    24hs
S  -lo.4tJ5,uu /  uL I titl]q4 '/o  I ermo de Formenio                I

Social Completo 035/192,59% Emenda 146/2020 / 8,97%R.Pr6prio

01 Educador Educaeao 40hs $ 27.523,00 / CLT 90,61% Termo de Fomento 035/19
.Qrlrial Fic=ira 9110/I, Fmanfla  14fi/?n?n / 7 ?flo/._,  `  `  . `   _``--` ```_   -` -` --_ `  `    `  ,-`  . ~R.Pr6prio

01 Grafiteiro Aries 8hs $  11.000,00 / STJ 100% Termo de Fomento 035/19

01I Professor Educagao 6hs Volunfario Professor cedido pela SEMEPP11
F-utebol Fisica

(**) Equipe principal do servigo custeado pelo Projeto Especifico Conexao Cultural

(*) Custo Anilal do Funcjonario para OSC:  12 meses de salario,1/3 ferias,13° salario,  FGTS e lNSS
nl Lr`ri+;J^J^ J^  [i .r`^;^i-£r;A-.1.  /rl  T\\-<uc`i li[uc]uc;  uc  I   lfi iuuf laiiuo.    i£  \`+I  I  /

Quantidade de funcionarios com p6s-graduacao: 03
Quantidade der Estagiarios:  0
Quantidade de Voluntarios:  1
STJ (Serviap Terceiro Juri'dico):  03

Endereap:  Rue  Pedro Batista da Siiva, 457 -bairro:  Brasit Novo -CEP:  19034-535 - Presiclente Prudente/SP
Fone (18)  39054782  -(18) 99773 4874 /  BANCO:  CAIXA ECON6MICA  FEDERAL AG 0337 0P 003 C/C  0001661-3

maoamicla@bethel.ora.br - projetobethelamiga@gmail.com -www.bethel.orc].br
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ESTRUTURA  FISICA:  Pr6dio  situado  no  bairro  Brasil  Novo,  contendo  varios  ambientes  coma

banheiros  com  sanitarios,  pias  e  chuveiros,  (sendo  01  adapatado)  para  uso  dos  participantes;

banheiros   com   sanltarios   e   pia   para   uso   dos  funcjonarles;   salao   de   ativ[dades   colet[vas,

comunitarias  e  convivjo  social;  sala  de  serviaps  para  atendimento  individualizado:  assistente

social,   psicologa;   sala  coordenagao  e  setor  administrative;   salas  de  atividades:   informatica;

brinquedoteca; atividades oulturajs e de aries; sala de mfdia; refeit6rio; jardim de inverno; cozinha;

lavanderja;  corredores  de  cirulagao.  Todos  os  ambientes  clisp6e  de  jluminagao  e  ventlla?ao

adequada, salubridade, limpeza e acessibilidade com rampas e corrim6es.  Esse espaap descrito

e do novo predio onde as atividades serao desenvolvidas a partir de 2021.

RECURSOS  MATERIAIS  DISPONIVEIS:  Materiais  Dermanentes ja  disponiveis  na  OSC   como

equipamentos  mobiliarios  diversos  mesas,  cadeiras,  armariosf  arquivos,  quadros  brancos  cle

anota?6es, equipamentos de som,  microfones,  maquinas fotogfaficas, viol6es, equipamentos de

percussao, data show e tela de projegao, tv, computadores, not books, tatames, ar condicionado,
ventiladores,  02  vei'culo.  Materials  de  consumo  socioeducativo:  artigos  pedag6gicos  diversos

cconio  papeis  canetas  varias  cores,   lapis  preto  e  coloridos,  canetinhas  color]das,  cademos,

etiquetas, todos de diversos tipos; materiais de artes como tintas, massas, Iinhas, feltros, tecidos,

agulhas,  lixas  tesouras]  artigos  de  aviamentos  diversos,  argilas,  areia,  pegas  de  mdf,  quadros

para pintura diversos tamanhos; brinquedos e livros da brinquedoteca de diversos temas oulturais,

aries,  esportes entre outros;  materials espertivos diversos;  Vestuarlos  como fantasias;  {±£pg[g

alimenticio.  Drodutos de limDeza e hiaiene Dessoal disDoniveis.

RECURSOS  IVIATERIAIS  NECESSARIOS  A SEREM  ADQUIRIDOS:  Materials  de  consumo

que forem necessarios ao longo da execucao do projeto como por exemplo materiais esportivos
diversos para execucao das artes marcias, como luvas, protetores de braap, de perna, de Ducal,

kimonos,  faixas,  meldalhas,  trafeus entre outros  materiais desortivos.  Para oficina  de  musica

cadernos  para  anotaeees,  pranchetas,  materiais  de  reposicao  para  instrumentos  musicais

como cordas para os viol6es, almofadas, colchonetes.  Conforme tabela de demonstrativos de

custos apurados em anexo.

i.:
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Y`\,J!!!-TP`AB,4`LHOSCC!ALP`EAL!ZADO

(X)  Articula?ao  da  rede  socioassistencial  (reuni6es  com  a  rede,  estabelecimento  de  contatos,
fluxos de informag6es,  encaminhamentos,  procedimentos,  estrat6gias  p/ unificar procedimentos

conforme SUAS).

(X) Articula?ao lntersetorial.

(X) Reuni6es de equipe para troca de informa?6es, estudos e planejamento das ae6es.

(X)  Oferta  e  referenciamento  de  serviap  especializado  considerando  a  realidade  do  territ6rio

(dacjos de vigiiancja socioassistencial,  possibilidades de particlpagao de usuarios e outros).

(X) Promogao da participaeao dos usuarios no planejamento e avaliagao das ae6es dos servigos

(X)      Produ?ao      de      material      socioeducativo      (para      dar      concretude      as      atividades

coletivas/comunitarias,   sensibilizar  a   comunidade   para   algumas   qiiest6es,   mobilizar  para   a

realizagao de eventos ou campanhas.

(X) Fornecimento de informag6es e dados para a 6rgao gestor (para subsidiar elabora?ao do Plano

Municipal;  planejamento,  monitoramento e avaliacao dos servieos;  alimentagao dos sis{emas de

informaeao do SUAS).

(X) Reunl6es com a equipe da rede em geral, para troca de informag6es, com discuss6es de casos

e acompanhamento dos encaminhamentos realizados nas unidades referenciadas.

Jj
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ctELfa Be+Iiifel Associag5o Bethel - Projeto M5o Amiga
Chp]: 71.a49.o79/ooo6-82

PLANO DE APLICACAO - "PROJETO CULTURAL CONEXAO COM 0 FUTURO"

DESPESAS VALORES

Generos de alimentag5o $ 1.500,00

Encapgos sociais $ 1.846,00

Recursos Humanos $ 12.498,00

Servi9os de terceiros  - Pessoa Jun'dica $ 44-508,00

Material de consume $ 11.648,00

Total $ 72.000,00

Presidente Prudente,13 de Outubro de 2020
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Presidente Prudente, 23 de novembro 2022.

Oficio n°:  061

Ref: SOLICITA ADITAMENTO

Ao Exmo. Senhor

Edson Tomazinj

Prefeito do Municipio de Presidente Prudente -SP

Exmo.  Sr.  Prefeito:

Solicito  de  Vossa  Excelencia,  autorizagao  para  ADITAMENTO  DE  VALOR  E  PRAZO  para  o

TERMO DE FOMENTO N° 042/2021  no valor de R$ 76.508,25 (Setenta e Seis Mil, Quinhentos

e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), no qual nos comprometemos a executar com eficiencia

e  eficacia  o  Servigo  de  Convivencia  e   Fortalecimento  de  VI'nculos.   Para  fins  de   instrugao,

encaminho anexo, toda a documentagao necessaria para viabilizar o ADITAMENTO do processo.

Atenciosamente,

/
\    `f ft4/,/  \    /       ,,    t<.I_  (_   +

G

Riia Maria Gueval.a Branco,188 -Brasil Novo -CEP: 19034-530 -PI`esidente Prudente/SP Fone (18) 3905-4782/(18} 99773-4874
CMPJ:71.849.079/cO06-82 -Banco CEF -Agenci: 0337 -C/C 003-1.661-3

utilidade Pdblica Estadcal pela ld n. a 5479 - utilidade Pdblica Federal polo deereto n. a 67.455
maoamiga@bethel.org.br / projetobetlielamiga@gmail.com
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©ER©EN®©RAREA  HBE  EDESEHREEB®ELS®  66EBR®qHEaFT®  ©®REEXA©  e®HRE  ®  EELHHELflR®"

BdFERE FEV MAR ABR REAfl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

RECURSOSHUMANOS R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.300,00 R$1.421,00 R$3.143,00 R$2.131,00 R$8.860,00 R$23.355,00

ENCARGOSSOCIAIS R$112,30 R$112,30 R$112,30 R$112,30 R$112,30 R$112,30 FR$123,53 .R$274,00 R$166,00 R$123,53 R$2.940,00 R$4.300,86

SERVIQOSDETERCEIROJURIDICO

R$4.000,00 F2$4.000,00 Fi$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 Fa$4.000,00 R$4.000,00 R?4.000,00 R$4.000,00 R$44.000,00

MATERIALDECONSUMO
R$352,39 R$300,00 Fa$300,00 R$400,00 R$500,00 R$500,00 R$500,00 F?$500,00 R$500,00 R$500,00 R$500,00 R$4.852,39

TOTAL               R$5.764, 69 R$5.712,30 R$5.712,30 R$5.812,30 R$5.912,30 R$5.912,30 R$6.044,53 R$7.917,00 R$4.666,00 R$6.754,53 R$16.300,00 R$76.508,25

Presidente Prudenfe, 23 de Novembro 2022

Assistente Socia
CRESS 9a Reg./SP n° 6901
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