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Os slides a seguir foram criados com conteúdo exemplificativo, a ser discutido em
sala de aula. As informações são ilustrativas e não devem ser utilizadas como
“modelo completo” , em função das complementações que serão realizadas durante
a oficina!
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1.

NOME DO PROJETO

De alma lavada
EIXO, DIRETRIZ E AÇÃO PRIORITÁRIA

3.1. EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3.1.2 – Diretriz: Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os
direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a
superação das desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da equidade e
inclusão social.
c) Incentivar ações para abranger e alcançar a promoção da saúde, educação,
assistência social, cultura, esporte e lazer da população de crianças e adolescentes.
1.

APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA OSC

A Associação dos Amigos dos Moradores de Rua de Belo Horizonte é uma
associação criada em 2001, que tem por finalidade a promoção e garantia
de direitos fundamentais à população em situação de rua.
A Associação já realizou parcerias com o Governo do Estado de Minas
Gerias, Fundação Belo Horizonte, dentre outras, atendendo
aproximadamente 2.000 pessoas por ano (...........)
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1.

OBJETO DA PROPOSTA:

Contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde das
pessoas em situação de rua.
1.

Descreva de forma breve
e clara, a ideia como um
todo, possibilitando a
compreensão do que se
pretende realizar,
resumidamente!

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:

A presente proposta visa a realização de ações destinadas à população em
situação de rua, voltadas às questões relacionadas à higiene pessoal e
limpeza de pertences, visando melhorar as condições de vida e saúde, por
meio do acesso a banho, lavanderia, cuidados de saúde bucal, dentre outros.
Para tanto, pretende-se a aquisição de um trailer adaptado com cabines para
banho e um trailer adaptado com maquinário suficiente para a lavagem de
roupas e limpeza de pertences, com capacidade de atendimento de até 500
(quinhentas) pessoas por mês.
O trabalho de abordagem e sensibilização será realizado por meio de equipe
técnica especializada e qualificada para o atendimento humanizado.
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1.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Embora existam em Belo Horizonte equipamentos públicos destinados ao
acolhimento da população em situação de rua, é sabido que os
equipamentos não suportam a integralidade da demanda deste público.
Ademais, algumas pessoas em situação de rua não se adaptam ao formato
de atendimento ofertado nos acolhimentos.
Considerando a extrema importância da oferta de serviços básicos de
higiene e limpeza, o que permite o autocuidado a esta população,
apresentamos esta proposta para a implementação destes serviços tão
fundamentais para a dignidade da pessoa humana.
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1.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Conforme Terceiro Censo da População em situação de rua de Belo Horizonte,
realizado em 2013 pelo Centro Regional de Referência em Drogas da
Faculdade de Medicina da UFMG (CRR-UFMG), em parceria com a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, o Município possui mais de 1.800 pessoas em
situação de rua, sendo que este número aumentou 56,9% entre 2005 e 2013.
Percebe-se que não foi possível a estruturação dos serviços na mesma
proporção, o que enseja a existência de demandas não atendidas pelo poder
público.
É sabido que a população em situação de rua acumula pertences, não
havendo local para a guarda ou limpeza dos mesmos, bem como inexistem
banheiros públicos com capacidade para o banho e higiene pessoal desta
população.
(...)

FORMA DE EXECUÇÃO

Ações
Metas
Macro ações
(resultados parciais)
a serem realizadas.
Devem ser
quantificáveis,
verificáveis e com
prazo definido.

1. Ofertar serviço
de banho e higiene
pessoal para no
mínimo, 100
banhos por
semana

[1]

Operações
concretas a serem
realizadas para o
atingimento da
meta. Uma
mesma meta
pode exigir a
realização de mais
de uma ação.

Início e Término
Descrever a data
de início e término
de cada uma das
metas a serem
realizadas.

Adquirir trailer
adaptado para
banho

Mês 1 ao Mês 12
Adquirir kits de
higiene pessoal

Indicadores
Unidade de medida do
alcance de uma meta. É
a forma de aferição do
cumprimento ou não da
meta. Deve ser passível
de verificação.

100 banhos
realizados por
semana
(ou percentual de
banhos realizados)

Documentos para
verificação
Documentos que
contém os elementos
para verificação dos
indicadores. É o
instrumental no qual
o indicador pode ser
analisado.

Período de
verificação

Prazo em que a meta
deverá ser atingida.

Cópia da nota
fiscal
Fotos

Semanalmente
Cópia da nota fiscal
Fotos

A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto, com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores,
etc.
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METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO:
Descrever a metodologia de execução de cada uma das metas previstas, em
conformidade com o quadro acima.
Meta 1: Ofertar serviço de banho e higiene pessoal para no mínimo, 100
banhos por semana.

- Adquirir trailer e materiais necessários à estrutura física e consumo
para a oferta dos serviços;
- Contratação de equipe técnica e sensibilização da equipe acerca da
abordagem;
- Articular com a rede de atendimento a mobilização e divulgação da
oferta dos serviços;
- Disponibilizar o banho, de forma itinerante.
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Coordenador

40 horas

Nível Superior

CLT

R$4.000

Assistente Social

30 horas

Serviço Social

CLT

R$4.000

Auxiliar de S.G.

40 horas

Nível Básico

CLT

R$1.800
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Todas
Todas

Coordenador
Encargos Coordenador

R$4.000
R$2.500

Todas

Assistente Social

R$4.000

Todas

Encargos Assistente Social

R$2.500
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CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER):

Se houver!

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___

______________________________________________________
Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil

Não deixe para a última hora!

Obrigada!

Gerência de Apoio às Parcerias
gapop@pbh.gov.br
3277-6331

